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 ،، هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاري يمعاونت پرستارران،  یپرستاران قلب ا یانجمن علماین مجموعه با همکاري 

داره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی ا ،ران یا يانجمن علمی پرستاري ایران ، انجمن پرستارکشور،  يسازمان نظام پرستار

 و اعضاء هیئت علمی رشته پرستاري ، به خصوص فعالیت مستمر افراد زیر تهیه و تدوین شده است :

   یانیدکتر ابوالفضل جار

 د باقر مداحیدکتر سادات س

 دکتر رفعت رضا پور نصر آباد   

  یقه  سا لمیصد

   يصفدر یمحمد تق

 دکتر عباس عباس زاده 

 دکتر مسعود فالحی خشکناب

 ين  محمدیدکتر نورالد

   ید منجمیفرش

   يمهر یل نجفیدکتر  سه

 :ن مجموعه یتدودر مشاور  ياعضا

 

 

    

 

 

 صادقی شرمهمهدي  دکتر بهرام قادري  عباس آزاده جو

 دکتر  محمد تقی مقدم نیا   دکتر  معصومه ذاکري مقدم دکتر فضل اهللا احمدي

 دریادخت مسروري شهربانو دود آبادي افسانه بشارتی

 پرویز نمازي متین قربتی دکتر مهدي بخشی

 افسانه بشارتی دکتر ژاسمن شاه نظري شیوا سادات بصام پور

 معصومه رستمی شریعتدکتر اسماعیل  دکتر حمید پیروي

 عزت جعفر جالل ناهید سلمان یزدي دکتر سید امیر حسین پیشگوئی

 مهرزاد باقري مهناز سید الشهدائی پروین تتر پور

 فرزانه نقیبی زهرا کودرزي پدیده جنتی 

 عاطفه نصیر دیوانی محسن گنجی خو فهیمه حمیدي  

  طاهره گنجی اکرم دبیریان

  آنی آسطور مارگوسیان اشرف السادات عاشوري
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 هاي مدون رشته پرستاري فهرست برنامه

 

                   کد برنامه عنوان ردیف
 

 صفحه

 14 331110001 نیاز هاي اساسی انسان   -1

 15 331110002 )1بیمار( -مهارت هاي ارتباط پرستار -2

 16 331110003 )2بیمار( -مهارت هاي ارتباط پرستار -3

 17 331110004 مدیریت درد  -4

 17 331110005 اصول آموزش بیمار -5

 18 331110006 روش هاي مراقبت از انواع  زخم -6

 19 331110007 استومی و مراقبت هاي پرستاري -7

 20 331110008 اصول ثبت و گزارش دهی و گزارش نویسی -8

 21 331110009 تفکر انتقادي(نقد گونه) -9

 22 331110010 با تدابیر پرستاري در بهبود استراحت و خوابآشنایی  -10

 22 331110011 فرآیند پرستاري و مراحل آن -11

 23 331110012 مفهوم پژوهش و عملکرد مبتنی بر شواهد -12

 23 331110013 حقوق و قوانین پرستاري -13

 24 331110014 اخالق پرستاري -14

 24 331110015 پرستاري در ایمونولوژي -15

 25 331110016 بررسی سالمت در  سیستم  قلبی عروقی و تنفسی -16

 26 331110017 اصول سمع قلب و ریه براي پرستاران -17

 27 331110018 )  1تفسیر موارد اورژانسی در  رادیوگرافی قفسه سینه براي پرستاران و پیرا پزشکان( -18

 28 331110019 )  2تفسیر موارد اورژانسی در  رادیوگرافی قفسه سینه براي پرستاران و پیرا پزشکان( -19

 29 331110020 بررسی سالمت دردستگاه  گوش و حلق و بینی   -20

 30 331110021 معاینه سر و گردن و چشم  -21

 31 331110022 معاینه شکم و لگن ، اندام هاي تحتانی -22

 32 331110023 معاینه سیستم عصبی -23

 33 331110024  اهمیت بالینی آن و مقادیر مرجع مطالعات آزمایشگاهی -24

 34 331110025 جنبه هاي اخالقی معنوي و قانونی در بخش روان  -25

 35 331110026 بررسی وضعییت بیماران روانی  -26

 DSM-V  331110027 36و  ICDهاي  بیماري طبقه بندي  -27

 37 331110028 مروري بر بیماري هاي روانی -28
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 صفحه کد برنامه عنوان ردیف

 38 331110029 درمان هاي داروئی در روانپزشکی -29

 39 331110030 انواع درمان هاي غیر دارویی اختالالت روانی -30

 40 331110031 پرستاري دراورژانس هاي روانپزشکی -31

 40 331110032 1بهداشت جامعه بهداشت پرستاري  -32

 41 331110033 2هداشت پرستاري بهداشت جامعه ب -33

 42 331110034 3هداشت پرستاري بهداشت جامعه ب -34

 43 331110035 اصول پیشگیري از بیماري ها (روشهاي پیشگیري سطح نخستین) -35

 44 331110036 )1اصول پیشگیري از بیماري ها (اصول و روشهاي پیشگیري سطح  -36

 45 331110037 )2اصول پیشگیري از بیماري ها (روشهاي پیشگیري سطح  -37

 46 331110038 نوتوانی و توانبخشی) 3اصول پیشگیري از بیماري ها (روشهاي پیشگیري سطح  -38

 47 331110039 )  1پرستاري مادران و نوزادان ( -39

 48 331110040 )  2پرستاري مادران و نوزادان  -40

 49 331110041 تغییرات و سازگاري هاي مادر در دوران حاملگی -41

 50 331110042 حوادث دوران بارداري -42

 51 331110043 )1مراقبت هاي پرستاري  دوران بار داري ( -43

 52 331110044 )2مراقبت هاي پرستاري  دوران بارداري( -44

 52 331110045 با بیماري هاي داخلیمراقبت هاي مادران بار دار  -45

 53 331110046 اصول پذیرش مادر باردار به اتاق درد و مراقبت هاي مربوط -46

 54 331110047 زایمان و مراحل آن  -47

 55 331110048 )1اصول مراقبت هاي پرستاري در نوزادان ( -48

 56 331110049 )2اصول مراقبت هاي پرستاري در نوزادان ( -49

 56 331110050 تغذیه نوزاد با شیر مادر -50

 57 331110051 نوزاد نارس و مراقبت هاي پرستاري  -51

 57 331110052 روش به کار گیري و تنظیم انکوباتور نوزادان -52

 58 331110053 زجر جنینی و نوزادان آسیب پذیر -53

 58 331110054 بیماري هاي همولیتیک در نوزادان -54

 59 331110055 احیاء تنفسی در نوزادان  -55

 60 331110056 تغذیه و تغذیه درمانی -56

 60 331110057 اختالل تعادل آب  و الکترولیت  -57

 61 331110058 و تعادل اسید و باز  در بدن   PHمکانیزم  -58

 61 331110059 بیماري هاي مزمن  و فرآیند پرستاري مربوط -59
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برنامهکد  عنوان ردیف  صفحه 

 62 331110060 اصول ثبات داخلی ، هموستاز و سازگاري -60

 63 331110061 اصول و روشهاي توانبخشی -61

 64 331110062 مدیریت استرس -62

 65 331110063 مفهوم مرگ و مراحل رویاروئی با آن -63

 66 331110064 تصویر ذهنی از خویش و تغییرات آن  -64

 66 331110065 )1مراقبت هاي بهداشتی سالمندان   (سالمندي و  -65

 67 331110066 )2سالمندي و مراقبت هاي بهداشتی سالمندان   ( -66

 67 331110067 )1پرستاري در انکولوژي ( -67

 68 331110068 )2پرستاري در انکولوژي ( -68

 Palliative care( 331110069 69 و آرامبخش  در بیماران ( مراقبتهاي تسکینی -69

 70 331110070 اصول بررسی سیستم  عضالنی استخوانی و اقدامات تشخیصی -70

 71 331110071 مشکالت ارتوپدي در بخشهاي مراقبت ویژه -71

 72 331110072 مدیریت بخشهاي ارتوپدي -72

 72 331110073 اورژانس هاي ارتوپدي -73

 73 331110074 اختالالت سیستم تولید مثل زنان  -74

 74 331110075 مراقبت هاي پرستاري در بیماري هاي پستان -75

 75 331110076 پرستاري در بیماري هاي تناسلی مردان -76

 76 331110077 مراقبت هاي پرستاري در اختالالت کلیوي و مجاري ادراري -77

 77 331110078 اورژانس هاي سیستم کلیوي و مجاري ادراي  -78

 78 331110079 )1اصول مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي دیالیز( -79

 79  331110080 )2اصول مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي دیالیز( -80

 80 331110081 )3اصول مراقبت هاي پرستاري در بخش هاي دیالیز( -81

 81 331110082 )4(انجام دیالیز صفاقی و مراقبتهاي پرستارياصول  -82

 82 331110083 )1پرستاري در اختالالت دستگاه گوارش  ( -83

 83 331110084 ) 2پرستاري در اختالالت دستگاه گوارش ( -84

 83 331110085 ژانس هاي دستگاه گوارش   پرستاري در اور -85

 84 331110086 عملکرد سیستم تنقسی در بیماران با مشکالت حاد و شرایط بحرانی   -86

 84 331110087 پرستاري در اختالالت سیستم تنفسی  -87

 85 331110088 روش هاي تشخیصی غیر تهاجمی و تهاجمی در بیماریهاي ریوي -88

 86 331110089 تفسیر تغییرات گازهاي خونی در اختالالت تنفسی و متابولیک -89

 87 331110090 موارد استفاده و طریقه کاربرد  اکسیژن درمانی  -90
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 صفحه کد برنامه عنوان ردیف

 88 331110091 فوقانی پرستاري در بیماري هاي عفونی و التهابی دستگاه تنفسی -91

 89 331110092   پرستاري در بیماري هاي التهابی و عفونی دستگاه تحتانی تنفسی -92

 90 331110093 پرستاري در بیماري هاي سیستم تنفسی  -93

 91 331110094 هاي مزمن انسدادي ریهپرستاري در بیماري  -94

 92 331110095 مراقبت هاي پرستاري در نارسائی حاد تنفسی  و سندرم دیسترس تنفسی -95

 93 331110096 مربوطه مشکالت عمومی در اختالالت سیستم تنفسی و مراقبت هاي پرستاري -96

 94 331110097 آسپیراسیون ریوي وو مراقبتهاي پرستاري -97

 95 331110098 مداخالت اورژانسی در انسداد راه هاي هوائی  -98

 96 331110099 مراقبت هاي پرستاري در بیمار داراي  لوله تراشه /تراکیاستومی   -99

 98 331110100  موارد استفاده و طریقه کاربرد سیستم تخلیه پلور -100

 99 331110101 موارد استفاده و طریقه کاربرد تجهیزات تنفسی -101

 100 331110102 (تنظیمات اولیه)1کاربرد دستگاه تهویه مکانیکی  -102

 101 331110103 (تنظیمات پیشرفته)2کاربرد دستگاه تهویه مکانیکی  -103

 102 331110104 )1کنترل عفونت ( -104

 103 331110105 )2کنترل عفونت ( -105

 103 331110106 مروري بر ساختمان و عملکردسیستم  قلبی و عروقی     -106

 104 331110107 عالئم  رایج در بیماران قلبی و عروقی                                                         -107

 104 331110108 اقدامات تشخیصی در اختالالت سیستم  قلبی و عروقی   -108

 ETT( 331110109 105کار در بخش تست تحمل ورزش(اصول  -109

 106 331110110 نرمال)                                              ECG(تکنیک الکتروکاردیوگرافی و  1اصول الکتروکاردیوگرافی -110

 106 331110111 ( تشخیص آریتمی هاي سینوسی و دهلیزي)2اصول الکتروکاردیوگرافی  -111

 107 331110112 ( تشخیص آریتمی هاي گره دهلیزي بطنی و بطنی)3اصول الکتروکاردیوگرافی  -112

 108 331110113 هیپرتروفی بطنها و بلوکهاي شاخه اي)-در بزرگی دهلیز ها  ECG( تغییرات 4اصول الکتروکاردیوگرافی  -113

 108 331110114 در ایسکمی و انفارکتوس میوکارد) ECG( تغییرات 5اصول الکتروکاردیوگرافی  -114

 109 331110115 )در اختالالت قلبی و غیر قلبی ECGتفسیر آریتمی هاي پیشرفته/پیچیده و تغییرات ( 6اصول الکتروکاردیوگرافی  -115

 110 331110116 (مدیریت بخش آنژیوگرافی و کاتتریسم))  1پرستاري در بخش هاي کاتتریسم و آنژیوگرافی ( -116

 111 331110117 )  2پرستاري در بخش هاي کاتتریسم و آنژیوگرافی ( -117

 112 331110118 )  3پرستاري در بخش هاي کاتتریسم و آنژیوگرافی ( -118

 112 331110119 )  4پرستاري در بخش هاي کاتتریسم و آنژیوگرافی ( -119

 113 331110120 )  5پرستاري در بخش هاي کاتتریسم و آنژیوگرافی ( -120

 EPS( 331110121 113)  (اقدامات تشخیصی و درمانی در بخش 6پرستاري در بخش هاي کاتتریسم و آنژیوگرافی ( -121
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 صفحه کد برنامه عنوان ردیف

 ACS ( 331110122 114قلب (مراقبت و درمان بیماران مبتال به بیماري هاي حاد  عروق کرونر  -122

 115 331110123 )مراقبت هاي پرستاري در نارسائی قلب -123

 IABP( 331110124 116موارد استفاده و طریق کاربرد دستگاه بالون داخل آئورتی ( -124

 117 331110125 پرستاري در ادم حاد ریوي -125

 118 331110126 التهابی قلبمراقبت هاي پرستاري در بیماري هاي عفونی و  -126

 119 331110127  پرستاري در بیماران کاردیوپاتی -127

 120 331110128  مراقبت هاي پرستاري در بیماري هاي دریچه اي و کرونري قلب -128

 121 331110129 قلب ترمیم و تعویض دریچه مراقبت  پرستاري درجراحی هاي   -129

 122 331110130 )1( پرستاري در پیوند قلب -130

 123 331110131 )2( پرستاري در پیوند قلب -131

 125 331110132 پایش بیماران در آي سی یو جراحی قلب -132

 126 331110133 )1مراقبت هاي ویژه در آي سی یو جراحی قلب( -133

 127 331110134 )2مراقبت هاي ویژه در آي سی یو جراحی قلب( -134

 128 331110135 پرستاري از بیماران با اختالالت عروقیمراقبت  -135

 129 331110136 اورژانس هاي قلب و  عروق و مداخالت پرستاري -136

 130 331110137 هیپوتانسیون و انواع شوك هامراقبت هاي پرستاري در  -137

 131 331110138 داروهاي قلبی موارد استفاده و طریقه کاربرد آن -138

 132 331110139 براي بزرگساالن CPRاقدامات اولیه  -139

 ACLS1 (1  331110140 133یا  ( CPRاقدامات پیشرفته -140

 CPR 331110141 135ود کیفیت ) اقدامات مهم براي بهبACLS2یا  ( CPRاقدامات پیشرفته -141

 ACS 331110142 136) بر خورد با بیمار دچار ACLS3یا  ( CPRاقدامات پیشرفته -142

 CVA( 331110143 137() برخورد با بیمار دچار استروك ACLS4یا  ( CPRاقدامات پیشرفته -143

 138 331110144 موارد استفاده و طریقه کاربرد دفیبریالتور  در درمان آریتمی هاي قلبی  -144

 139 331110145 انواع پیس میکر  موقت و دائم  موارد استفاده و طریقه کاربرد -145

 AED ( 331110146 140موارد استفاده و طریقه کاربرد دستگاه دفیبریالتور خارجی اتوماتیک (  -146

 141 331110147 مفهوم  مراقبت هاي ویژه و شناخت بخش مراقبت هاي ویژه -147

 142 331110148 مشکالت عمومی بیماران در بخش هاي مراقبت ویژه و مراقبت هاي الزم -148

 142 331110149 هموستاز یا خود تنظیمی بدن -149

 IV Therapy( 331110150 143اصول درمان وریدي ( -150

 TPN 331110151 144اصول کاربرد تغذیه وریدي -151
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 145 331110152 کاربرد خون و مشتقات آن(هموویژالنس) -152

 صفحه کد برنامه عنوان ردیف

 146 331110153 آژیتاسیون  و دلریوم در بخش مراقبتهاي ویژه -مدیریت درد  -153

 147 331110154 دارو شناسی عمومی  -154

 148 331110155 )1پرستاري در اختالالت متابولیکی ( -155

 149 331110156 )2پرستاري در اختالالت متابولیکی ( -156

 150 331110157 پرستاري  در اتاق عمل  -157

 150 331110158 پرستاري در بیماري هاي مغز و اعصاب  -158

 151 331110159 اقدامات تشخیصی در سیستم مغز و اعصاب و مراقبت هاي پرستاري -159

 151 331110160 موارد استفاده و طریقه کاربرد دارو هاي مغز و اعصاب -160

 152 331110161 مراقبت پرستاري از بیماران بی حرکت و کم حرکت  وبیهوش  -161

 153 331110162 مراقبت هاي پرستاري  در اختالالت نوروپاتی  -162

 154 331110163 مراقبت هاي پرستاري  در صدمات وارده بر سر  و صدمات نخاعی  -163

 155 331110164 مراقبت هاي پرستاري مربوط در بیماري هاي دژنراتیو  -164

 156 331110165 مراقبت هاي پرستاري در بیمار ي صرع                                                             -165

 156 331110166 پرستاري در  بیماري هاي عروق مغزي -166

 157 331110167 پرستاري در بیماري هاي عفونی مغز -167

 157 331110168 عصبی  -پایش تهاجمی و غیر تهاجمی مغزي  -168

 158 331110169 اورژانس هاي  مغز و اعصاب -169

 158 331110170 مراقبتهاي  ویژه پرستاري  در اختالالت  مغز و اعصاب -170

 159 331110171 اقدامات تشخیصی  مشکالت پوستی و -171

 160 331110172 عفونت هاي پوستی (درمان و مراقبت هاي پرستاري) -172

 161 331110173 )1پرستاري در سوختگی ها ( -173

 162 331110174 )  (اورژانس هاي سوختگی)2پرستاري در سوختگی ها ( -174

 163 331110175 )3پرستاري در سوختگی ها ( -175

 164 331110176 پیشگیري و مراقبت از زخم بستر -176

 165 331110177 خونیمراقبت هاي پرستاري از بیماران مبتال به اختالالت  -177

 167 331110178  پرستاري در بیماري هاي گوش -178

 168 331110179 پرستاري در بیماري ها و اختالالت بینائی -179

 168 331110180 پرستاري در اختالالت رایج حلق و بینی -180

 169 331110181 پرستاري در معلولیت ها  و نوتوانی ها  -181

 170 331110182 پرستار و طب مکمل و جایگزین  -182
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 170 331110183 مدیریت  پرستاري در بخش هاي اورژانس  -183

 صفحه کد برنامه عنوان ردیف

 171 331110184 بالیاي طبیعی و بحران هاي مربوط  -184

 171 331110185 بالیاي فناور زاد و بحران هاي مربوط -185

 172 331110186 )1فوریت ها و بالیا و حوادث غیر مترقبه (اصول پرستاري در  -186

 172 331110187 )2اصول پرستاري در فوریت ها و بالیا و حوادث غیر مترقبه ( -187

 173 331110188 )3اقدامات و مراقبت هاي پرستاري  در فوریت ها ،حوادث و بالیا ( -188

 174 331110189 پرستاري و کمک هاي اولیه  -189

 175 331110190 پرستاري در بیماران تروما -190

 175 331110191 پرستاري در مسمومیت ها -191

 176 331110192 کلیات رشد و تکامل کودك  -192

 176 331110193 رشد و تکامل و ارتقاي سالمت در سنین مختلف کودکی -193

 177 331110194 ختالالت رفتاري کودکان در سنین مختلف ا -194

 177 331110195 اختالالت رشد در کودکان  -195

 178 331110196 مسمومیت هاي شایع در کودکان -196

 179 331110197 پرستاري در اختالالت قلب و عروق کودکان -197

 179 331110198 پرستاري در بیماري هاي  تنفسی کودکان -198

 180 331110199 ) مفاهیم کلی1پرستاري در مشکالت رایج کودکان ( -199

 180 331110200 )2پرستاري در مشکالت رایج کودکان ( -200

 181 331110201 ) 3پرستاري در مشکالت رایج کودکان ( -201

 181 331110202 پرستاري در اختالالت آب و الکترولیت هاي کودکان  -202

 182 331110203 پرستاري دراختالالت سیستم عصبی در کودکان -203

 182 331110204 کلیوي)-پرستاري در بیماري هاي کودکان(گوارشی -204

 183 331110205 پرستاري در اورژانس هاي کودکان -205

 184 331110206 اختالالت خونی در کودکان -206

 184 331110207 سازماندهی در پرستاري) –برنامه ریزي  -(اصول مدیریت )1رهبري و مدیریت اثر بخش در پرستاري ( -207

208- 
توسعه و بهسازي  کارکنان ،استاندارد ها  ،( تامین نیروي  انسانی  )2(بري و مدیریت اثر بخش در پرستاريره

 185 331110208                          پرستاري)

209- 
هدایت ورهبري ، انگیره سازي در کارکنان  پرستاري و تیم  )3رهبري و مدیریت اثر بخش در پرستاري (

 186 331110209                     مراقبت

 187 331110210 بین ارائه دهندگان خدمات )                                                    سازمانی اثر بخش ارتباط  (  )4رهبري و مدیریت اثر بخش در پرستاري ( -210

 188 331110211 (اصول حل مشکل و تصمیم گیري در مدیریت  پرستاري  )5رهبري و مدیریت اثر بخش در پرستاري ( -211
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 189 331110212 نظارت و ارزشیابی در مدیریت پرستاري)             –(کنترل  )6رهبري و مدیریت اثر بخش در پرستاري ( -212

 190 331110213 )                  سییصول ثبت و گزارش دهی و گزارش نو(ا )7پرستاري (رهبري و مدیریت اثر بخش در  -213

 صفحه کد برنامه عنوان ردیف

 191 331110214                                       )مدیریت خطر و ایمنی بیمار ()8رهبري و مدیریت اثر بخش در پرستاري ( -214

 192 331110215 بیمارستانیاعتبار بخشی  -215

 193 331110216 بحران در مراکز درمانی مدیریت -216

 194 331110217  شغلی سالمت و ایمنی -217

 195 331110218 بیمار  حقوق و عقاید و ارزش ها -218

 196 331110219  انفورماتیک پرستاري -219

 196 331110220 مراقبت  پرستاري از بیمار در مراحل پایان زندگی -220
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گان ر��ه ��تاری را��مای ا�ای ���  �ی آ�وزش �اوم و�ه دا�ش آ�و��

امتیاز سالیانه آموزش مداوم جامعه پزشکی توسط دانش آموختگان گروه پزشـکی اعـم    25با توجه به الزام قانونی کسب 

باشند. امتیـاز   موظف به کسب امتیاز فوق بصورت سالیانه میاز دولتی و غیردولتی ، دانش آموختگان رشته پرستاري نیز 

باشد. این امتیاز قابل تبـدیل   اي قابل بررسی و کنترل می شغلی و صدور مجوز فعالیت حرفه  آموزش مداوم در زمان ارتقاء

وزش ضمن توانند از امتیاز کسب شده آموزش مداوم براي آم باشد و مشمولین می به ساعت آموزش ضمن خدمت نیز می

اي خود، با آرامـش و اطمینـان    روز رسانی اطالعات حرفه توانند با به خدمت نیز استفاده نمایند. بعالوه مشمولین محترم می

 اي خود بپردازند. به ارائه خدمات حرفه

هاي  ز برنامههاي مدون رشته پرستاري بخشی ا باشد . برنامه هاي مدون می برنامه  هاي آموزش مداوم، یکی از انواع برنامه

باشد که با همکاري و حضور فعال هیئت ممتحنه و ارزشیابی پرستاري، انجمن علمی پرستاري ایران، اعضاء  این رشته می

 هیئت علمی رشته پرستاري و اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی به تصویب رسید.

در دانشگاههایی کـه داراي رشـته    یاز آموزش مداومامت 4ساعت مفید) با  5ساعته (  5هاي  بلوكها بصورت  اکثراین برنامه

تواند نسـبت بـه اجـراي برنامـه       باشند قابل اجرا هستند. انجمن هاي علمی مرتبط و سایر مراکز  ایران نیز می پرستاري می

 در سایر استانها اقدام نماید.

(اتاق عمل، هوشـبري  سایر رشته ها حضور مشمولین هاي ارائه شده ویژه دانش آموختگان رشته پرستاري بوده و برنامه

.دانش آموختگان سایر رشته ها مجـاز بـه   بالمانع می باشدو فوریتها)در برنامه هایی که به تصویب اداره کل رسیده باشد 

بـدیهی اسـت    هـا بـراي کلیـه مقـاطع رشـته پرسـتاري طراحـی شـده اسـت.          این برنامـه باشند.  ها نمی این برنامهشرکت در

توانند امتیاز خود را از طریق سخنرانی و تـدریس   و کارشناسی ارشد و اعضا هیئت علمی می  PhDآموختگان مقطع  دانش

 هاي آموزش مداوم کسب نمایند. در دوره

در  و مشارکت فراگیران caseهاي مدون با استفاده از پانل، پرسش و پاسخ ، معرفی   شود در برگزاري برنامه پیشنهاد می

 برنامه، فضاي مناسبی براي آموزش فراهم شود.

هاي  تواند در قالب سایر انواع برنامه هاي ارائه شده می باشد . برنامه نفر می 150کنندگان در یک برنامه مدون  سقف شرکت

منظـور تسـریع در    تواند بـه  سمینار و ...) نیز با رعایت مقررات مربوطه ارائه شود. دبیر برنامه می آموزش مداوم ( کارگاه،

 اجراي برنامه، هماهنگی الزم را با دفتر آموزش مداوم دانشگاه بعمل آورد.

هاي مربوطه نسبت به ثبت برنامـه در سـامانه یکپارچـه آمـوزش مـداوم       براي اجراي برنامه الزم است براساس آیین نامه

 اقدام شود.   http//ircme.irجامعه پزشکی به آدرس 

نـام  و گـواهی الکترونیـک آنـرا      ها ثبت الذکر بوده و از آن طریق در برنامه مشمولین محترم نیز الزمست عضو سامانه فوق

 دریافت نمایند.
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گان ر��ه ��تاری   ��ل �و� دا�ش آ�و��

نمـودن اطالعـات حرفـه اي    پیشرفت پر شتاب علوم و تکنولوژي بویژه در حوزه بهداشت و سـالمت ، لـزوم روز آمـد    

همکاران گروه پزشکی و از جمله پرستاران را براي ارتقاي توانمندي و شایستگی ارائه خدمات پرستاري  بیش از پیش  

 آشکار می نماید. از اینرو   فراگیري مادام العمر از خصوصیات بارز  پرستاران می باشد.

ز رسانی دانش و اطالعات دانش آموختگان گروه پزشکی،  قانون آموزش با عنایت به لزوم ارتقائ توانمندي و به رو       

لیه اقشار پرستاري در مجلس شوراي اسالمی تصویب  شد . به موجب این قانون ک  1375مداوم جامعه پزشکی در سال 

 هاي خاص آموزش مداوم هستند  براي ارتقا و ارزشیابی موظف به شرکت در دوره

با روشهاي گوناگون و شرکت در برنامه هاي مدون، کنفرانس هـاي علمـی، کارگـاه، برنامـه      دانش آموختگان می توانند

کوتاه مدت حرفه اي، برنامه آموزشی مستمر بالینی و برنامه هاي غیر حضوري نسبت به ارتقا و تحکیم توانمندي علمی 

 نمایند.امتیاز آموزش مداوم اقدام  125سال  5امتیاز و هر   25و کسب امتیاز ساالنه  

مجموعه برنامه هاي مدون پرستاري با توجه به نیاز هاي جامعه هدف تدوین شده است .این مجموعه متشـکل  از         

پود مانهاي آموزشی است که از آن به عنوان باید هاي یادگیري پرستاران  یاد مـی شـود . مراکـز مجـري مـی تواننـد       

بـا  مشـارکت گسـترده فراگیـران در برنامـه       caseش و پاسخ ، معرفـی   برنامه هاي مدون را  با استفاده از پانل، پرس

 ،و شایستگی حرفه اي فراهم گردد. بدیهی است براي دستیابی به اهداف مورد نظرانتقال دانش هااجرا نمایند تا فرصت 

پرستاران محترم الزم است با توجه به نوع و محل فعالیت خود در برنامه هـا شـرکت نماینـد تـا بـا اقتـدار، آرامـش و        

 اي خود بپردازند. اطمینان به ارائه خدمات حرفه

راه اندازي شد ه است .مراکز مجـري   1390) از سال  www.ircme.irسامانه یکپارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی(

وم برنامه هاي در دست اجرا و مصوب را در سامانه ثبت و از این سامانه اطالع رسانی می کننـد. گـواهی   آموزش مدا

تمامی فعالیتهاي آموزش مداوم مشمولین محترم قانون نیز در این سـامانه ثبـت و نگهـداري مـی شـود. لـذا عضـویت        

 گروههاي هدف قانون در سامانه آموزش مداوم ضروري می باشد

 بت � ��ويت � ساما� ی�پار� آ�وزش �اوم ا�دام �ماي�د.�م ا��ون �� 
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                                                                              انســــــان ياساســــــ ياز ھــــــایــــــن :  عنــــــوان برنامــــــھ 

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۱كد 

 (ساعت)زمان بایدھاي یادگیري                                                                                                   اھداف آموزشي

بـــا نقـــش پرســـتار در  یآشـــنائ
 انسان یاساس ياز هایبرآوردن ن

 

  -یخود شکوفائ  -محبت  –تعلق    یمنیا  -يولوژیزیاز فین •
  یشناس یبائینظم و ز  -یکسب معرفت به جهان هست

 ش پرستار در سالمت جامعهقن •
 يماریب – یف  سالمتیط •
 انسان یاساس ياز هایش پرستار در بر آوردن نقن •

 قهیقد 30

ــا تــداب یآشــنائ در  ير پرســتاریب
 استراحت و خواب مددجو بهبود

 استراحت مفهوم خواب و  •
 خواب يه هاینظر •
 کل  خوابیس •
 عوامل موثر بر خواب •
 اختالالت خوابانواع  •
 رفع اختالل خواب  يالزم برا يمراقبت ها •

 قهیقد 30

ــداب  یآشــنائ ــوم درد و ت ــا مفه ر یب
 مربوط يپرستار

 درد •
 درد يولوژیزیف •
 درد يه  هاینظر •
 درد مدد جو یابیارز •
 در کنترل درد ير پرستاریتداب •

1 

بــــا اثــــرات ورزش و  یآشــــنائ
 بدن يستم هایبر س  يحرکت بي

 بر بدن  یحرکت یاثرات  ورزش و ب •
 ده حرکتنل دهیعوامل تقل •
 یحرکت یک بدن به علت بیولوژیزیاختالالت ف •
 ت و ورزش بر بدنیاثرات فعال •
 حرکت یماران بیمراقبت از ب •

1  

ــنا بــا مفهــوم   پرســتاران  ییآش
 يسالمند

 يسالمند •
 يه سالمندینظر •
 يک در سالمندیولوژیزیرات فییتغ •
 مراقبت از سالمندان  •
 يدوران سالمندع یشا يهایماریب •
 سالمندان يبرا یمنینکات ا •

1  

م و اندوه غبا مراحل مرگ ،  یآشنائ
 مربوط يپرستار يها و مراقبت

 غم و اندوه-مرگ، و مردن  
 ف مرگ و انواع آنیتعر  •
 مرگ بدن  يار هایمع •
 مرگ  يولوژیزیف •
 حقوق فرد در حال مرگ  •
 مار درحال مرگیمراقبت از ب •
 مار در حال مرگیخانواده بش پرستار در مراقبت از قن •

1  
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                                                               )۱(بیمار -پرستارارتباط  يھا مھارت   : عنوان برنامھ

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۲كد : 

 )زمان(ساعت بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي

 يبـر قـرار   يها با روش یآشنائ

 )1ارتباط (

 

 ارتباط يه هاینظر •

 ارتباط ندیاصول ارتباط و فرا •

2  

 عوامل موثر بر ارتباط • با عوامل موثر بر ارتباط ییآشنا

 و فرهنگ یجامعه شناس •

 افراد یات شخصیخصوص •

 مارستانیط بیط و شرایمح •

1  

ــنا ــتاران  ییآش ــواع  پرس ــا ان ب

 ارتباط

 و فنون آن یارتباط کالم •

 و فنون آن یر کالمیارتباط  غ •

1  

گــوش  يهــا بــا مهـارت  ییآشـنا 

 و پرسش  دادن 

  دادنخوب گوش  يها مهارت •

 پرسش   يها مهارت •

 ان و همراهانیپاسخ به سؤاالت مددجو يها مهارت •

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

                                                      )۲(بیمار-پرستار ارتباط  يھا مھارت : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۳كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يبــر قــرار يهــا بــا روش یآشــنائ
 )2ارتباط (

 انیت احترام به مدد جویرعا •

 مارستانیط بیم ارباب  رجوع در محیتکر يها روش •

 

1 

 1 يآرامساز يها ت خشم و روشیریمد • ت خشمیریبا مد ییآشنا

ان یبــا ارتبــاط بــا مــددجو ییآشــنا
 خاص

 ان خاصیآداب ارتباط با مدد جو •

o سالمندان 

 کودکان •

  یان به کاهش /فقدان شنوائیمبتال •
 ینائیکاهش / فقدان ب ان  بهیمبتال •
 ياریمبتال به کاهش سطح هوش •
 مریمبتال به آلزا •

 با اختالل تکلم  ماران یب •

 یلوله راه هوائ يدارا  مارانیب •
 

1 

ط پــر یبــا ارتبــاط در شــرا ییآشــنا
 تنش

 ط پر تنشیارتباط در  شرا •

 اورژانسدر  •

 يکاوریردر  •
 ژهیمراقبت و يدر بخشها •

ر قابـل  یـ غ -پرخاشـگر – یروانـ  (ماران دشـوار  یارتباط با ب •
 تحمل)

 

1 

 رو به مرگ ماریارتباط با ب • با ارتباط در زمان مرگ ییآشنا

 ناگوار ير هابانتفال خ يها روش •

 

1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

                               درد ت یریمد : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۴كد :    

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــناخت  ــ ش ــع یدرد و  بررس ت یوض

ــداب ــتاریدرد مـــددجو و تـ  ير پرسـ

 مربوطه

 مفهوم درد  •

 درد يولوژیزیف •

 درد يها يتئور •

 )یابی(ابزار ارز هاي ارزیابی درد روش •
 ت درد مددجویوضع یبررس •

 

1  

 و انواع آن مکانیسم درد • با انواع درد ییآشنا

 مزمن و   حاد •

 ک)یکوسوماتی(سیتن روان يدرد هاو  یدرد احشائ •

 

 قهیدق 30

 کنترل درد ير پرستاریتداب • درد و کنترل آن یبا بررس ییآشنا

 کنترل درد یو داروئ  ییر دارویاقدامات غ •

 مار و همراهانیبه ب يپرستار يها آموزش •

 

1  

 
                                                                                     ماریاصول آموزش ب : عنوان برنامھ      

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۵كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

  1 اهداف و اصول آموزش به بیمار • ماریبا اصول آموزش به ب یآشنائ

 يازهاین یبررس یبا چگونگ ییآشنا
 ماریب یآموزش

 بررسی نیازهاي آموزشی بیمار •

 ينظر يازهاین •
 یعمل يازهاین •

 

2  

آمـوزش بـه    يهـا  بـا روش  ییآشنا
 ماریب

 آموزش به بیمار  يها روش •

 لم یف •

 دیاسال •
 دفتر چه راهنما •

 ماریب يازهایبر ن یمبتن ین برنامه آموزشیتدو •

 یآموزش يطه هایح •
 آموزش یاثر بخش یابیارزش •

 يه موردیارا •

2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                  مراقبت از انواع  زخم يھا روش: عنوان برنامھ        

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۶كد:                                                        

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي

مراقبــت از  يهــا بــاروش یآشــنائ
 انواع  زخم

 آناتومی وفیزیولوژي پوست  •

 م زخمیترم يولوژیزیف زخم و فیتعر •

 

 قهیدق 30

 انواع  زخم وطبقه بندي آن • با انواع زخم یآشنائ

ساییدگی، پارگی، له شدگی،  : زخمهاي حاد شامل •
زخمهاي نافذ، سوختگی، زخم محل گرفت برداري، 

 گاز گرفتگی و نیش زدگی و ..

زخمهاي مزمن شامل زخم پاي دیابت، زخم  •
 فشاري، زخمهاي عروقی( وریدي ، شریانی)

 

1  

ــنائ ــاز ،   یآش ــر س ــل خط ــا عوام ب
و مراقبــت و  يریشــگیپ يراههــا

 مزمن يدرمان زخمها

ریسک فاکتورها ، راههاي پیشگیري ، مراقبت و درمان    •
 زخم فشاري

ریسک فاکتورها ، راههاي پیشگیري ، مراقبت و درمان   •
 زخم فشاري زخم دیابتی

ریسک فاکتورها ، راههاي پیشگیري ، مراقبت و درمان   •
 هاي عروقی زخم

 

1  

بــا شستشــو و پانســمان   یآشــنائ
 زخم

 ن)ینو – یشستشو و پانسمان( سنت •
 ن)یمحلولهاي شستشو و انتخاب نوع پانسمان ( سنتی ، نو •

 

1  

ــنائ ــها  یآش ــا روش ــان و  يب درم
 مراقبت زخم

 فوریتهاي مراقبتی در زخمهاي حاد •

دمان ،کنترل ترشحات، کنترل یدبردرمان  زخم (  يروشها •
 عفونت ،پانسمان)

 ک یپر باریهژن یاستفاده از اکس •
 ) VAC )vacume assisted closureاستفاده از  •
 یازن درمان •
 ع بهبود زخمیدر تسر یتیحما يها روش •

 ا عدم بهبود زخم)یبود هروند بهبود زخم  (عالئم ب یابیارز  •

 به مددجو یخود مراقبت يآموزش ها •
 

 دقیقه 90
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ــــھ       ــــوان برنام ــــتوم : عن ــــ ياس ــــات و مراقب ــــتار يھ                                                                       يپرس

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۷كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنا ــتوم  ییآشـ ــواع اسـ ــا انـ و  یبـ
 مربوط يها بتقمرا

 ون آن یکاسیو اند یف استومیتعر •

 ازمند به استوماین يها یجراح •
  انواع استوما  •
 يو نوزادان  و مراقبتهااستوما در کودکان  يها یژگیو •

 یاختصاص
 آن یاستوما و پوست نواح يها مراقبت •
ر یو خم یموسه کولستیاصول استفاده  و مراقبت از ک •

 مربوط 
 یسه کولستومیاصول جدا کردن ک •
 الزم يها و مراقبت یاه کولستومعوارض همر •

  (retraction)پسرفت •

 (hernia) اطراف  یبرآمدگ •

  (prolapse) یرون زدگیب •

 (necrosis)اه شدنیس  •

 یکولستوم يماران دارایه در بیتغذ •
 استوما يماران دارایب یت زندگیفیش کیافزا •

  یکولستوم يماران دارایب یخود مراقبت يها آموزش •
 ت کنندهیحما يبه انجمن ها یمعرف      •

 

5 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

                                                           يسیو گزارش نو ياصول ثبت و گزارش دھ : عنوان برنامھ      

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۸كد :                                                             

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 یبا اصول ثبت و گزارش ده یآشنائ
 یسیو گزارش نو

  یسیت گزارش نویاهم •
 یسیاهداف گزارش نو •

1  

  

ــنا ــ  ییآش ــا خصوص ــزارش یب ات گ
 حیصح

 ح یک گزارش  صحیات یخصوص •

 حیصح یو تلفن  یگزارش شفاه •

2 

 انواع گزارش   • با انواع گزارشپرستاران  ییآشنا

 یگزارش انتقال •
 یگزارش تلفن •
 صیگزارش ترخ •
 مارستانیر مترقبه در بخش/بیگزارش حوادث غ •

ماران در یب یو روان يگزارش اختالالت رفتار •
 یروان يو بخشها يبخشها عاد

  CPRدر ثبت گزارش  ینکات اساس •
  یگزارش درد و دارو درمان •
 متداول ياز گزارش ها یینمونه ها •

 ک گزارش غلطیاز  ينمونه ا •

 یک گزارش که احتمال خطا را باال میاز  ينمونه ا •
 برد

 در ثبت گزارش یمشکالت بالقوه قانون •

 

2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

(نقد يتفکر انتقاد : عنوان برنامھ      

                                                              گونھ)

 ۳۳۱۱۱۰۰۰۹كد :                                           

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــاد ــه) در  يتفکرانتقــ ــد گونــ ( نقــ
 ) Critical tinking(  1يپرستار

 

 :  يمفهوم تفکر انتقاد •
  يتفکر انتقاد ياجزا •

ت یاولو  -ل یه و تحلیتجز  -جستجو و تفحص  •
  يریم گیح و تصمیتشر- يگذار

  يات تفکر انتقادیخصوص •
 :  يتفکر انتفاد يافراد دارا یژگیو •
 مهارت پرسش و پاسخ  •
 مشکلف یمهارت تعر •
 مهارت آزمون شواهد  •
  Biasات و  یل فرضیه و تحلیمهارت تجز •

  یاحساس ياجتناب از پاسخ ها •
  یشیاجتناب از ساده اند •

 ر مشکلیر تفاسیمهارت تحمل ابهامات و سا •

 

2  
 

( نقـد گونـه)    يتفکرانتقادبا  یآشنائ
 ) Critical tinking( يدر پرستار

 

  يدرپرستار يضرورت آموزش وکاربرد تفکر انتقاد •
  يحرفه پرستار يها یژگیو •
 یژگیبا توجه به و يدر پرستار يت کاربرد تفکر انتقادیاهم •

 يحرفه ا يها
  يدرپرستار يتفکر انتقاد يابزار ها •
 ابزار پرسش  •

 اطالعات  يابزار جستجو •
 روتکل ها یها و  یمرورخط مش •
مار یمرور گزارشات و چارت ها و آنچه به ب •

 مربوط است
  يریم گیل و تصمیتحله و یتجز •
  یابیارز •

  يند پرستاریآدر فر يتفکر انتقاد يریکار گه نحوه ب •
  يتفکر انتقاد يبا الگو يند پرستاریفرا يمطابقت الگو •
 مار یدر حل مشکل ب يکاربرد تفکر انتقاد •
 يتفکر انتقاد يحل مشکل با الگو يمطابقت الگو •

 يتفکر انتقاد یابیارزش

3  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

 

 

برنامھ : آشنائی با تدابیر پرستاری در بھبود استراحت و عنوان         

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۰کد                               خواب

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 بهبـود آشنائی بـا تـدابیر پرسـتاري در    
 استراحت و خواب مددجو

 استراحت مفهوم خواب و  •

 نظریه هاي خواب •

 سیکل  خواب •

 عوامل موثر بر خواب •

 انواع اختالالت خواب •

 مراقبت هاي الزم براي رفع اختالل خواب  •

عتسا 5  
 
 
 
 

 

 

                                                           د پرستاری و مراحل آنعنوان برنامھ : فراین     

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۱کد                 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ینــد پرســـتاري  آآشــنائی بــا فر  
 Conceptذهنـی( وکاربرد نقشه 

Mapیند پرستاريآ) در فر  
 

 یند پرستاري آتعریف فر •

 یند پرستاري در مراقبت مدد جویان آاهمیت فر •

 نظریه هاي زیر ساز فرایند پرستاري  •

o نظریه عمومی سیستم ها 

o نیاز هاي اساسی انسان 

 مختلف مراحلو  ارتباط موثر بین  بیمار و پرستار  •

  پرستاري فرآیند

o بررسی 

o  پرستاري تشخیص 

o  ریزي برنامه 

o اجرا  

o  ارزشیابی 

 یند پرستاريآ) در فرConcept Mapکاربرد نقشه ذهنی( •

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

ــھ         ــوان برنام ــ : عن ــرد مبتن ــژوھش و عملک ــوم پ ــواھد يمفھ ــر ش                                                            ب

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۲كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و عملکـرد   با مفهوم پژوهش یآشنائ
 بر شواهد یمبتن

 يپرستار يها ت پژوهش در مراقبتیاهم
 بر شواهد یف عملکرد مبتنیتعر •
 پژوهش يها انواع روش •

 

2 
 

 : ک پژوهشی يمراحل اجرا • ک پژوهشی يبا مراحل اجرا ییآشنا
 پژوهش  مسئلهان یب •
 ن اهداف پژوهشییتع •
 بر مطالعات  يمرور •
 اطالعات  يجمع آور يها روش •
 ل اطالعات یه وتحلیتجز •
  ینهائ يریجه گینت •

5/2  

ــنا ــا پ ییآشـ ــرایبـ ــنهادات بـ  يشـ
 يبعد يها پژوهش

 يبعد يپژوهش ها يشنهادات  برایپ •
 

 قهیدق 30

 

ن یو قـــــــــوان حقـــــــــوق : عنـــــــــوان برنامـــــــــھ        

                                                            يپرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتار

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۳كد :                                     

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 ين پرستاریبا حقوق و قوان يآشنائ
 

  ين پرستاریبا حقوق و قوان یآشنائ
  در سالمت ینظام حقوق •

1  

  1 ماریمنشور حقوق ب • ماریبا منشور حقوق ب ییآشنا

و حرفه  یمدن تیبا مسئول یاشنائ
 پرستاران يا

 پرستاران يو حرفه ا  یت مدنیمسئول •
 يتعهد حرفه ا •

 

1 

پرستاران با انواع خطا ها  و  یآشنائ
 آن يریشگیپ يراه ها

 : يپرستار يخطاها •
 عدم مهارت - یمباالت یب - یاطیاحت یب •
 ي/حرفه ا يت نظامات اداریعدم رعا •

 یقانون يه و برخورد هایر علت پاظانواع خطا ها از ن •
 یانسان يخطاها •
 یعلم يخطاها •
 نیقوان يخطاها •
 مهارت يخطاها •
 : واکنش در مقابل خطا •

2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 ت خطایریدر مد یستمیبرخورد س  •
 يپرستار ياز خطاها يریشگیپ •
 يپرستار يخطاها به  یدگیرس •
 گزارش موارد برخورد با خطا و تجربه خطا •

 

اخالق  : برنامھ عنوان     

                                                            يپرستار

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۴كد :                                                                                                 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري                                                 اھداف آموزشي                                                  

 يبا  اخالق پرستار یآشنائ
 

 یاخالق يف  اخالق  و  ارزش هایتعر •
 یاخالق  يه هایو نظرمکاتب  •
 یستیاصول اخالق ز •
 حقوق و فقه–رابطه اخالق  •
 ياخالق حرفه ا •
  یموضوعات اخالق •

 نیسقط جن •
 يمرگ مغز •
 يآتوناز •

 

4 

  يو منشور اخالق پرستار یاخالق يکدها • یاخالق يبا کدها پرستاران ییآشنا
 ين و آداب پرستارییآ •

1  

    

در  يپرستار : عنوان برنامھ        

                                                         يمونولوژیا

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۵كد :                                                               

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 بدن یمنیا يستم هایبرعملکرد  س يمرور • يدر پرستار يمونولوژیبا ا یآشنائ
 یمنیستم ایس يولوژیزیو ف یآناتوم •
 

2  

  یمنیعملکرد ا • بدن یمنیبا عملکرد ا ییآشنا
o یاکتساب یمنیو ا یعیطب یمنیا 
 دیسف يها گلبول يها تیفعال •
 عکس العمل به التهاب •
 یکیزیو ف یائیمیموانع ش •
 یمنیم ایتنظ •

3  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 در برابر تومور یمنیا •
 یمنینقص ا يها يماریب •
 در برابر عفونت ها یمنیا •

 يادیبن يها سلول •
 یمنیا يمار  از نظر واکنش هایو شناخت ب یبررس •

 يوندیدر برابر عضو پ یمنیا يها پاسخ •
از  یناش يها و واکنش یگروه خون يستم هایس •

 انتقال خون
اختالالت در ارتباط با  ير پرستاریص ها و تدابیختش •

 یمنیستم ایس
  

27 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

و  يعروق يستم  قلبیسالمت در  س يرسبر : برنامھعنوان         

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۶كد :                                                                                    يتنفس

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ  یسالمت در  س یبر رس  یسـتم  قلب
 )1سالمت  ی(بررس یو تنفس یعروق

 ند مراقبت و درمان یآت سالمت در فریوضع یت بررسیاهم •

 ماران یاطالعات از ب يجمع آور مصاحبه و •

 سالمتدر گرفتن شرح حال و سابقه  ینکات اساس •

 ینیتظاهرات بال •
 )chest discomfortنه (یدرد در قفسه س •
 نفس   یتنگ •

 پش قلب ت  •

 سرفه  •

 جه و سنکوپ  یسرگ •

 مفرط یخستگ •

 ها  ورم اندام •
 ) یکیزینات فی(معا ینیبال یدر بررس ینکات اساس •

 )Inspectionمشاهده ( •
 )Palpationه (یمشاهده و لمس قلب و ر •
 )percussion(نه یدق قفسه س •
 )Auscultationسمع قلب ( •

 هیسمع ر •
 

5/2  

ــنائ ــ  یآش ــر رس ــا ب ــالمت در   یب س
 یستم  تنفسیس

 ستم تنفسیس يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور •

 ماران یاطالعات از ب يمصاحبه و جمع آور •

 یبهداشتخچه یدر گرفتن شرح حال و تار ینکات اساس •
 ینیتظاهرات بال •

 )chest discomfortنه (یدرد در قفسه س •
 )chest pain( ینفس دم یتنگ •
 ینفس بازدم یتنگ •
 سرفه   •

 خلط   وجود •

 )يز( هموپت یخلط خون •
 

5/2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 
 
 

                             اصول سمع قلب و ریھ براي پرستاران عنوان برنامھ:        
 ۳۳۱۱۱۰۰۱۷كد:                    

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی پرستاران با آنـاتومی  
 و عملکرد قلب 

 مروري بر آناتومی و فیزیولوژي قلب و ریه •

o  دریجه هاي قلب و چگونگی تولید صدا (فرکانس صدا 
 

1  

ــا روش   ــتاران ب ــنائی پرس آش
کاربرد گوشی پزشکی و طریقه 

 سمع صداهاي قلب

 معاینات فیزیکی بیمار  و  اهمیت سمع قلب و ریه   •

 اصول سمع قلب  •

o  آماده کردن بیمار و محیط 

o مکان هاي آناتومیک سمع قلب 

o  مشخصات یک گوشی پزشکی مناسب 

o  (بل و دیافراگم) موارد وطریقه کاربرد گوشی 

o چگونگی شروع سمع قلب 
 

 دقیقه 30

آشنائی پرستاران با تشخیص  
 صداهاي  طبیعی  قلب 

 صداهاي اصلی قلب و تفسیر آن:   •

o ) صداي اول قلبS1  ( 
o ) صداي دوم قلبS2( 
o ) صداي چهارم قلبS4( 
o  سوفل قلبی 

 

 دقیقه 30

آشنائی پرستاران با تشخیص  
صداهاي غیر  طبیعـی  قلـب و   

 تفسیر آن

 اختالالت صداي قلب و تفسیر آن •

o  اختالالتS1  وS2 

o )صداي سوم قلبS3) و صداي چهارم (S4( 
o )صداي جهشیclick( 
o  سوفل سیستولیک 

o  سوفل دیاستولیک 

o ) سوفل پیوستهmachinery Murmure( 
 صداهاي دریچه هاي مصنوعی  •

 ) friction Rubصداي مالش پریکارد( •
 

2 

ــا ســمع   آشــنائی پرســتاران ب
 صداهاي تنفسی 

 صداهاي طبیعی تنفسی •

o صداهاي برونشیال 

o صداهاي وزیکوالر 

o صداهاي برونکو وسیکوالر 

 صداهاي غیر طبیعی تنفسی  •

o (رونکاي) صداي ویزینگ 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
o (کریپیتال ) صداي رال 

o صداي استریدور 
 
 

سینھ براي پرستاران تفسیر موارد اورژانسي در  رادیوگرافي قفسھ عنوان برنامھ:  

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۸د: ک             )۱و پیرا پزشکان(

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با تکنیک رادیـوگرافی  
 قفسه سینه

 آشنائی باتکنیک رادیوگرافی  •

o  رادیوگرافیPA  باAP –  و لترال 

o  کاربردLateral Decubitus CXR  
 Rotationو  Inspiration- Pnetrationمفهوم واژه هاي  •
 تهیه فیلم با کیفیت براي تشخیص صحیح  اهمیت •

 

 دقیقه 30

آشنائی با آناتومی قفسه سینه 
قلب و  ریه و یک رادیوگرافی –

 قفسه سینهطبیعی 

 آناتومی پایه •
عروق قابل روئیت -برونش–محدوده قلب –( فیشرهاي بین ریه ها •

 )CXRدر 
 نرمال تفسیر رادیوگرافی سینه •

o  مشخصات یک رادیوگرافی قفسه سینه ( قلب و ریه نرمال
 ستون فقرات ) نرمال –دنده ها   -

 ولوژي تدر تعیین محدوده پا  silhouetteعالئم  کاربرد •
 رادیوگرافی

 

5/2  

ــاي    ــخیص هـ ــنائی باتشـ آشـ
ــف     ــاي  مختلـ ــاتولوژي هـ پـ

 اورژانسی قلب 

 پاتولوژي هاي قلب •
o  تامپوناد قلبی و --و هیپرتروفی قلب  کار دیومگالی

 پریکاردیال افیوژن
o  آنوریسم  -بزرگی حفرات دهلیزي راست و چپ

 CXR/دایسکشن آئورت در 
 (موارد اورژانس ) CXRتشخیص هاي پاتولوژي   در •

 

2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
تفسیر موارد اورژانسي در  رادیوگرافي قفسھ سینھ براي پرستاران  عنوان برنامھ: 

 ۳۳۱۱۱۰۰۱۹د: ک                  )۲و پیرا پزشکان (

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با تفسیر و تشـخیص  
محل قرار گیـري کـاتتر هـا بـا     

 استفاده از رادیوگرافی 

لوله – CVP-Pacemakerتشخیص محل قرار گرفتن کاتتر ها( •
 دریچه مصنوعی و...–تراشه 

 - CXRمفهوم آتلکتازي و تشخیص آن در   -پاتولوژي هاي ریه •
  CXR –Chest tubeادم ریوي در 

 

1  

ــاي    ــخیص ه ــا تش ــنائی ب آش
 قفسه سینه افتراقی در تفسیر 

 تفاوت ادم ریوي قلبی وغیر قلبی   •
 CXRتشخیص افتراقی ادم ریوي و پنومونی در  •

   CXRتشخیص افیوژن پلور و پنوموتوراکس در  •
 تفاوت پنوموتووراکس فشاري و ساده  •

 

2  

ــاي    ــخیص ه ــا تش ــنائی ب آش
 قفسه سینه افتراقی در تفسیر 

  آمبولی ریه    -تشخیص آسپیراسیون ریه •
   CXRو آمفیزم در  COPDعالئم  •
تشـخیص شکسـتگی هـاي      -تشخیص نودول هاي خوش خـیم ریـه   •

 قفسه سینه
 (تمرین عملی ) •

 

2  

 
  

31 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

                      ينیسالمت دردستگاه  گوش و حلق و ب يبررس : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۲۰كد :            

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 نه گوشیمعا • دستگاه  گوش  سالمت در یبررس
 ص صدا ها)یتشخ ی(توانائیشنوائ یابیارز •
 : از نظر ینه گوش خارجیمشاهده و معا •
 پوستسالمت  •
 پشت گوش از نظر وجود بانل •
 تیو حساس  ی،له شدگ یکوفتگ •
 اتوره یبررس •

 
 

۱  

نـه  یپرسـتار بـا روش معا   یآشنائ
 ینیب

  ینینه بیمعا •
 ر شکل)یی(تغ یتیدفورم •
  يتورم و کبود •
 يزیخونر •
 یله شدگ •
 نورهیر •
  ینیباز بودن حفرات ب •

 
 

۱  

نـه  یپرسـتار بـا روش معا   یآشنائ
 و حلق حفره دهان

 نه حفره دهان یمعا •
 دهان یمشاهده ساختمان خارج •
 یتیدفورم-انوز یس -يزیو زخم ، خونر یپارگ •
 دهان یمشاهده ساختمان داخل •
 يزیخونر •
 انسداد •
 زبان یا پارگیتورم  •
 دهان  يبو-انسداد–تجمع ترشح  •
  XII, IX, V يکنترل اعصاب جمجمه ا •
 دهان یحرکت يها پاسخ یبررس •

 
 

  دقیقه 30
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

    سر و گردن و چشمدر  سالمت  يبررس  ادامھ : برنامھعنوان         

  ۳۳۱۱۱۰۰۲۱كد :                                                                              

ھداف ا                                            

 آموزشي                                                                                                  

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري

نـه  یپرستار بـا روش معا  یآشنائ
 سر

 نه سریو معا  یبررس •
 مشاهده و لمس جمجمه •

 نه بودن جمجمهیاندازه ، شکل و قر •
  یتیدفورم– یگله شد –زخم  •
 پوست سر  يزیخونر •
 در جمجمه يه ایناح یا فرو رفتگی یبرجستگ •
 یو حرکت یحس يها وجود نقاط حساس پاسخ •

 گوما)یبل زیماند -الینه ماگزینه و لمس صورت (معایمعا •
 ماریمشاهده صورت ب •

1 

آشنائی پرستار بـا روش معاینـه   
 گردن

 بررسی گردن  •
 مشاهده از نظر •

 دفورمیتی  •
 ژگولر(اگر در حالت نشسته است)اتساع ورید  •
 کوفتگی و تورم ،مشاهده تغییر رنگ •

 معاینه و لمس از نظر •
 وجود توده قابل لمس •
 انحراف ناي از مسیر طبیعی •
 حساسیت به لمس •
 دفورمیتی •
 آمفیزم زیر جلدي •
 لمس آرام پشت گردن •

 دقیقه 30

آشنائی پرستار بـا روش معاینـه   
 چشم

 مشاهده ساختمان خارجی چشم •
  قرینه بودن چشم هاشکل و 
 ها و مژه ها پلک 
 ملتحمه فوقانی و تحتانی 
 عد سی، قرنیه، عنبیه،و مردمک 
 وکبودي دور چشم ها -قرمزي چشم ها 
  خونریزي -تورم 

o رفلکس مردمک ها به نور 
 واکنش به نور 
 (میدریاز یا میوز) اندازه مردمک ها 

o  اررزیابی وضعیت بینائی 
 توانائی خواندن عالئم 
 میدان دید 
  اختالالت بینائی 

o بررسی عملکرد عضالت چشم 
 حرکات خارجی چشم 

۱  
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  راستا و قرینه بودن چشمهم 
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                      تحتاني ياندام ھا،  نھ شکم و لگنیمعا : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۲۲كد :                                                                

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی پرستار با روش معاینه 
 شکم و لگن

 مشاهده شکم و لگن •

 قرینه بودن •

هرگونه کبودي و اکیموز در ناحیه شکم و داخل  •
 ران

 برآمدگی شکم یا بیرون زدگی احشا •

 لمس شکم •

 حساسیت •

 سفتی •

 درد و انتشار به شانه و کتف •

 الحلمس توده غیر طبیعی در ناحیه کبد و ط •

 هاي لگن و پهلو و پشت شکم لمس استخوان •

 سمع شکم •

 سمع صداهاي روده اي •

 سمع صداهاي آئورت شکمی •

 دق شکم  •

 بررسی صداهاي دق شکم •

 کلیوي)دق آرام پهلو ها (نواحی  •
 

1 

ــدام  ــه ان ــی و معاین ــاي  بررس ه
 تحتانی

 هاي تحتانی  بررسی و معاینه اندام •
 )ها  ادم اندام –تورم  -مشاهده اندام ها  (دفورمیتی •
 ها  ها  و استخوان معاینه و لمس اندام •

o  :لمس استخوان پا  از نظر 

   حسی و حرکتی 

 حرارت و رطوبت 

 حساسیت 

 ادم–ر وتورگ-کریبیتوس 

  هاي محیطیبررسی نبض 

 دو اندام با هم ضمقایسه نب 

  فوقانی و  اندام هاي مقایسه نبض
 تحتانی

 ها بررسی رفلکس عمقی تاندون 
  

5/1 

35 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

 

 

       سیستم عصبیمعاینھ برنامھ: عنوان              

                                                                                          

 ۳۳۱۱۱۰۰۲۳:  کد                                      

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

بررســی  بــا پرســتار  آشــنائی
 مرکزي و محیطیسیستم عصبی 

 بررسی وضعیت سیستم عصبی اصول
  سیستم عصبی   تقسیم بندي 

  عالئم مهم اختالل سیستم عصبی 

o سیستم حرکتی   بررسی 

     ایجـاد   –حرکـت دادن   -لمـس –(نگـاه کـردن
 استرس و بررسی قدرت عضالنی

o عملکرد مخچه  بررسی 

 عـدم همـاهنگی    -وجود لرزش بدن و اندام ها
واکـنش  -لرزش چشـم  -اختالل تکلم -حرکتی

 عاطفی -نامناسب هیجانی 
o  بررسی سیستم حسی 

  ــه–درد -فشــار –لمــس کنتــرل  -کنتــرل مثان
 روده

o  اخـتالل   -( تمایز دو نقطـه بررسی حس هاي کورتیکال
 )هوش، زبان، حل مسئله، حافظه

  دوازده عصب جمجمه اي  شناخت 
  بررسی اعصاب نخاعی 

 ) معیار اغماء گالسکوGCS و  (FOUR  
 FOURو  GCSمعیار ها ي استفاده از 

 سطح هوشیاري بیمار  براي تعیین 
 

5/2  
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مقادیر مرجع مطالعات آزمایشگاھي و اھمیت بالیني  عنوان برنامھ:       

 ۳۳۱۱۱۰۰۲۴كد :                                         آن

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آزمایشـات همـاتولوژي   آشنائی با 
متداول ، مقادیر طبیعـی و تفسـیر   

تاکیـد بـر    نتایح  آزمایشـات   بـا   
فـت  اقدامات پرستاري بعـد از دریا 

 نتایچ

  : هاي  خون شناسی (هماتولوژي) و اهمیت آزمایش •
o CBC هماتوکریت -(هموگلوبین- RBC- WBC – پالکت( 
o Diff ائوزینوفیل –مونوسیت  –لینفوسیت -(نوتروفیل–

 )بازو فیل
o  )فاکتور هاي انعقاديPT-PTT – BT –CT –INR ( 

o  اندکسRBC )MCHC –MCV- MCH –ESR( 
حین وبعد از زمان نمونه گیري و بعد از –مراقبتهاي پرستاري قبل  •

 دریافت جواب آزمایش

 

2  

آزمایشـات بیـو شـیمی    آشنائی با 
متداول ، مقادیر طبیعـی و تفسـیر   

تاکیـد بـر    نتایح  آزمایشـات   بـا   
اقدامات پرستاري بعـد از دریافـت   

 نتایچ

دامنه مرجع مطالعات آزمایشگاهی :  سرم ،پالسما و ترکیبات  •
 خون کامل

o  فسفر) -کلسیم -منیزیم –پتاسیم  –شیمی( سدیم 

o FBS-  کراتینین -اوره 

o – SGOT –SGPT-  بیلیروبین–آلکالین فسفاتاز- 
G6PD  

o گلیسیرید تري -پروفایل لیپید ها ( کلسترول- LDL –
VLDL- HDL –Apo A – Apo B 

حین وبعد از زمان نمونه گیري و بعد از –مراقبتهاي پرستاري قبل  •
 آزمایشدریافت جواب 

2  

ــات    ــیر آزمایشـ ــا تفسـ ــنائی بـ آشـ
 ایمونولوژي

دامنه مرجع مطالعات آزمایشگاهی :  آزمایشات تشخیص  •
 ایمنی

 

 قیقهد 15

آزمایشـــات ادراري آشـــنائی بـــا 
متداول  ، مقادیر طبیعـی و تفسـیر   

تاکیـد بـر    نتایح  آزمایشـات   بـا   
اقدامات پرستاري بعـد از دریافـت   

 نتایچ

 آزمایشگاهی : شیمی ادراردامنه مرجع مطالعات  •

o ) ماکروسکوپیکColor- ِappearance- SG – 
o PH- Glucose- Protein- Blood- Bilirubin- 

Urobilirubinogen 

o Keton- Ascorbic Acid 

o )میکروسکوپیکWBC- RBC- Squamous- 
Bacteria Calcium- oxalate 

از حین وبعد از زمان نمونه گیري و بعد –مراقبتهاي پرستاري قبل  •
 دریافت جواب آزمایش

•  

 قیقهد 30
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آشنائی با تفسـیر آزمایشـات  مـایع    

 مغز ي نخائی 
 زي نخاعیغدامنه مرجع مطالعات آزمایشگاهی :  مایع م •

o هاي متفرقه آزمایش 
 قیقهد 15
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               در بخش روان يو قانون يمعنو ياخالق يجنبھ ھا : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۲۵:  كد                    

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 یو قـانون  يمعنـو ، یاخالق يجنبه ها
 در بخش روان

 ارزش ها، و اخالق در بخش روان •
ان یـ در مبتال یو فرهنگـ  ی، قانونیت کاربرد نکات اخالقیاهم •

 یدر بخش روان پزشک  یبه اختالالت روان
 

1  

ص یو تـرخ  ين بستریبا قوان ییآشنا
  یدر بخش روان پزشک

  یص در بخش روان پزشکیو ترخ ين بستریقوان •
• Voluntary ياریاخت 
• Involuntary   ياریر اختیغ 

 

1  

ن مربــوط بــه  یبــا قــوان  ییشــناآ
متفـاوت در بخـش    یدرمان يها روش

 یروان پزشک
 

متفاوت در بخش روان  یدرمان يها ن مربوط به روشیقوان •
 )یر داروئیو غ ی( داروئ یپزشک

1  

 ين مربوط به رازداریبا قوان ییآشنا
 یروان پزشک يدر بخش ها

 

  1 یروان پزشک يدر بخش ها ين مربوط به رازداریقوان •

در  یقـانون  يها تیبا مسئول یآشنائ
ــراقب  ــا م ــه ب ــتاران در یرابط ن و پرس
 یبخش روان پزشک

ن و پرستاران در یدر رابطه با مراقب یقانون يها تیمسئول •
 یبخش روان پزشک

 
 

1  
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                                           يماران روانیت بییوضع يبررس : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۲۶كد :             

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ماران یت بییوضع یبا بررس یآشنائ
 یروان

 مصاحبه  –مشاهده  -نهیبا انواع معا ییآشنا •
 با مراحل مصاحبه ییآشنا •
 انجام مصاحبه يط الزم برایشرا •
انجام مصـاحبه بـا توجـه بـه انـواع اخـتالالت        یچگونگ •

 یروان پزشک
 

2  

ــونگ یآشــنائ ــا چگ ــت جر یب ــثب ان ی
 مصاحبه

 ان مصاحبهیثبت جر یچگونگ •
 

1  

 قهیدق 30 یروان يماریخچه بیطرز گرفتن تار • یروان يماریخچه بیطرز گرفتن تار

ـ   یآشنائ ت یوضـع  یبا نحـوه  بررس
 یروان

 

 ظاهر  •
 تفکر •
 تکلم •
 حافظه •
 قضاوت •
 یابیجهت  •
 ت اعتمادیقابل •
 یمعلومات عموم •
 توجه و تمرکز •
 خلق •
 عاطفه •

 

 قهیدق 90
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                                                          DSM-Vو  ICD يھا يماریب يطبقھ بند :عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۲۷كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يهـا  يمـار یب يبا طبقه بنـد  ییآشنا
ICD   وDSM-V   ــل ــل و عوام و عل

  یجاد اختالالت روانیمؤثر در ا

 DSM-Vو   ICD يها يماریب يطبقه بند •
o یجاد اختالالت روانیعلل و عوامل مؤثر در ا 

 ند.یان نمایرا ب
 

1  

 یبا  انواع اختالالت اضـطراب  ییآشنا
 مربوط يپرستار يها و مراقبت

 

 مار گونهیاضطراب سالم و ب •
 مارگونهیاختالل هراس و ترس ب •
 ) OCD[( يجبر یاختالل وسواس •
 )PTSDاختالل استرس پس از سانحه ( •

 

1  

بــــا انــــواع اخــــتالالت  ییآشــــنا
 يپرستار يها ا و مراقبتیزوفرنیاسک

 مربوط
 

در بروز  یو روان یاجتماع -یر عوامل فرهنگیتاث •
 یزوفرنیاختالل اسک

 ایزوفرنیدر اختالل اسک یعالئم مثبت و منف •

1  

ـ     ییآشنا و   یبـا انـواع اخـتالالت خلق
 مربوط يپرستار يها مراقبت

 

 یعوامل مؤثر در بروز اختالالت خلق •
در ارتباط با  يو روان کاو یشناخت يه هاینظر •

 یاختالالت خلق
 یاختالالت خلق يپرستار يها صیبا تشخ ییآشنا •
احتمال اقدام  يص پرستاریبا تشخ يبت از مددجوقمرا •

 یبه خودکش
 

1  

با انواع اخـتالالت خـوردن و    ییآشنا
 مربوط يپرستار يها مراقبت

 

 
 عوامل مؤثر در بروز اختالالت خوردن •
 مربوط يپرستار يها و مراقبت یعصب ییاشتها یب •
 مربوط يو مراقبت پرستار یمرض يپر خور •

 

1  
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 يھا يماریبر ب يمرور : عنوان برنامھ        

                                                              يروان

 ۳۳۱۱۱۰۰۲۸كد :          

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ت و  یبا انواع اختالالت شخص ییآشنا
 مربوط يپرستار يها مراقبت

 

 تیعوامل مؤثر در بروز اختالالت شخص •
در ارتباط با  يو روان کاو یشناخت يه هاینظر •

 تیاختالالت شخص
  A B C یتیشخص يبا گونه ها ییآشنا •

o یت ضد اجتماعیشخص 
o ت وسواسیشخص 
o دییت پارانویشخص 
o دیزوئیت اسکیشخص 
o پالیزوتایت اسکیشخص 
o کیستریت هیشخص 
o نیگز يت دوریشخص 
o يت مرزیشخص 

 تیص اختالل شخصیبا تشخ يبت از مددجوقمرا •

2  

ـ    ییآشنا و  یبا انـواع اخـتالالت جنس
 مربوط يپرستار يها مراقبت

 

 یعوامل مؤثر در بروز اختالالت جنس •
 سالم یجنس يبا رفتارها ییآشنا •

در ارتباط با  يو روان کاو یشناخت يه هاینظر •
 یاختالالت جنس

 یت جنساختالال يپرستار يها صیبا تشخ ییآشنا •
 یجنسص اختالل رفتار یبا تشخ يبت از مددجوقمرا •

1  

و   یبا انواع اختالالت شناخت ییآشنا
 مربوط يپرستار يها مراقبت

 

 یعوامل مؤثر در بروز اختالالت شناخت •
 مریو آلزا یفراموش یاختالل شناخت •

 وم و دمانسیرینسون و دلین پارکیبا تفاوت ب ییآشنا •

بت اقدر مر یو حفاظت یمنیت نکات ایت رعایاهم •
 یاختالل شناختان مبتال به یاز مددجو يپرستار

1  

با انواع اختالالت سوماتوفرم  ییآشنا
 يهــا بــدن و  مراقبــت  یو بدشــکل

 مربوط يپرستار
 

o  عوامل مؤثر در بروز اختالالت سوماتوفرم و
 یبدشکل

o يپرستار يو مراقبت ها یلیاختالل تبد 
 مربوط

o یو فراموش یبا فرار روان ییآشنا 
 سوماتوفرم وان مبتال به اختالل یاز مددجو مراقبت •

1  
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 یبدشکل       

و عالئم  يولوژیاد از اتیاختالالت سو مصرف مواد (اعت •
 یرمان و توانبخشدتا 
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         يدر روانپزشک يداروئ يھا درمان : عنوان برنامھ        

كد :                                                       

۳۳۱۱۱۰۰۲۹ 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ  يهـا  بـا درمـان   یآشـنائ  در  یداروئ
 یروانپزشک

 یروانپزشک يداروها يقه بندیبر ط يمرور •
 
 

1  

تنظبم کننده خلق  يبا داروها یآشنائ
 مربوط يپرستار يو مراقبت ها

 

 يپرستار يتنظبم کننده خلق و مراقبت ها يداروها •
 مربوط

 مربو ط يپرستار يوم و مراقبت هایتیل •
 وم خونیتیزان لیم میتنظ •
 وم یتیت با لیعالئم مسموم •
 

1  

 يبا کاربرد داروها یآشنائ
 داضطرابض

 

 يپرستار يها ضد اضطراب و مراقبت يداروها •
 مربوط 

1  

 يپرستار يک و مراقبت هایکوتیسا یانت يداروها • کیکوتیسا ینتآ يبا داروها یآشنائ
 مربوط

1  

  1 مربوط يم و مداخالت پرستاریک بدخیسندرم نورولپت • ک یلپتبا سندرم نورو یآشنائ
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                                                ياختالالت روان یير دارویغ يانواع درمان ھا : عنوان برنامھ

 ۳۳۱۱۱۰۰۳۰كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يبــا  انــواع درمــان هــا    یآشــنائ
 یاختالالت روان  ییردارویغ
 

 یروان درمان •
 یانواع گروه درمان •
 یرماندل یانواع خانواده و فام •
 یح درمانیتفر •
 يو روان کاو یانواع روان درمان •

 

2  

الکتروشـوك   يبا  درمان هـا  یآشنائ
 یاختالالت روان در

 مربوط يو مداخالت پرستار)ECT(الکتروشوك  •
 ECTقه کاربرد یموارد استفاده و طر •
 عوارض الکترو شوك •

 

  دقیقه 30

 یپرستار با انواع  هنر درمان یآشنائ
 یماران با اختالل روانیب

 یواع هنر درماننا •
  يمجسمه سار •
 یدرمان یقیموس •
 یتر درمانئات •
 یدرمان یاشقن •
 یشعر درمان •
 يگلدوز •
 يگلساز •
 یاطیخ •

 

1  
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                                                         يروانپزشک يھا دراورژانس يپرستار : عنوان برنامھ      

  ۳۳۱۱۱۰۰۳۱كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــتار ــس يپرســ ــا دراورژانــ  يهــ
 یروانپزشک

 يب گرانه و مراقبت هایخود تخر يرفتارهابر  يمرور •
 مربوط يپرستار

  یخود کش .1
 یخود زن .2
 يها پرخاشگرانه و مراقبت يرفتارها یبررس •

 مربوط  يپرستار

 

2  

 سوء مصرف انواع مواد مخدر  

 
 الکل •

 اكیتر •

 مواد توهم زا •

 

2  

 خشونت در خانواده • یماران روانیشونت بخبا  یآشنائ

 کاندسوء رفتار با کو •

 

1  

 
                        )۱(بھداشت جامعھ يپرستار : عنوان برنامھ     
 ۳۳۱۱۱۰۰۳۲كد :                                    

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 بهداشت جامعه   يبا پرستار یآشنائ

 

 نقش پرستار بهداشت در جامعه •

 )PHC( یه بهداشتیخدمات اول •

 يها ها و مدل ند آموزش بهداشت و اصول ، روشیفرا •

 آن

5/2  

ــنائ ــا یآشـ ــا روش هـ ــرل  يبـ کنتـ

 ریواگ يها يماریب

 ریواگ يها يماریکنترل ب •

 ماریدز و اصول مراقبت از بیا يماریب •

 بهداشت يش پرستارقنبهداشت مدارس و  •

 

5/1  

 ر یر واگیغ يهایماریبا ب ییآشنا

 

 خون ...) يپر فشلر -یر (چاقیر واگیاختالالت غ •

 ریر واگیغ يهایماریب يغربالگر يروشها •

 

1  
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                                                                          )۲(پرســـــتاري بھداشـــــت جامعـــــھ : عنـــــوان برنامـــــھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۳۳كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

انـواع  خـانواده و بهداشـت    با   یآشنائ
  خانواده

 ف خانوادهیتعر •
 انواع خانواده •
 عوامل مؤثر بر بهداشت خانواده  •
 قبل از ازدواج يبهداشت ازدواج  و آموزشها •

 

2  

 د منزلیبازد • د از منزلیبا بازد ییآشنا
o الزم يها مهارت 
o  منزل دیبازدمراحل 
o ل الزمیوسا 

 

1  

ـ ر اعتیبـا تــاث  ییآشـنا  اد و فقـر بــر  ی
 خانواده

 ر آن بر خانوادهیاد و تاثیاعت •
 ر فقر بر خانوادهیتاث •
 ت بر خانوادهیمعلولاثر  •
 د خوب است؟یاینجا بیاد ایاز اعت يریشگیپ يراه ها •

 

1  

 اثر طالق بر خانواده • ر طالق بر خانوادهیبا تاث ییآشنا
o عوامل مؤثر بر طالق 
o کودکان با طالق يسازگار 

1  
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 ۳(پرستاري بھداشت جامعھ  : عنوان برنامھ       

(                                                                

 ۳۳۱۱۱۰۰۳۴كد :          

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

  1 ستیط زیستم وبحران محیست و اکوسیط زیبهداشت مح • طیبهداشت مج يبا پرستار یآشنائ

 بهداشت آب و فاضالب  • ب و فاضالبآبا بهداشت  ییآشنا
o یدنیب آشامآ يها یژگیو 
o بآه یتصف يها روش 
o انواع فاضالب 

 

1  

ــا روش ییآشــنا ــا  يهــا ب ــارزه ب مب
 هوا یآلودگ

 هوا یمبارزه با آلودگ يها روش  •
 و تشعشعات  یصوت یمبارزه با آلودگ يها روش •
 بهداشت زباله و مواد زائد  •
 ییبهداشت مواد غذا •

 

2  

 بهداشت مسکن • با بهداشت مسکن ییآشنا
o مسکن ياستانداردها 
o یر بهداشتیعوارض مساکن غ 
o انیمبارزه با جوندگان و بندپا يها روش 

 

1  
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روشھای پیشگیری سطح  (اصول پیشگیری از بیماری ھا  عنوان برنامھ:   

 ۳۳۱۱۱۰۰۳۵كد :               )نخستین 
 زمان(ساعت) موضوع اھداف

ــوم  پیشــگیري     ــنائی بــا مفه آش
ــا  در    ــا و  بیماریه ــاري ه ازناهنج
نظــام ســالمت .و عوامــل مــوثر در 

  پیشگیري

 معنی و مفهوم  پیشگیري در نظام سالمت •

 اهمیت پیشگیري از بیماریها   •

ناهنجاري ها و بیماریهاي هدف گذاري شده براي   •
 پیشگیري 

 عوامل موثر در پیشگیري از نا هنجاري ها ي سالمت  •
 تعریف سطوح پیشگیري •

o :پیشگیري نخستین یا اساسی Primordial 

prevention    
o  :پیشگیري سطح اول Primary prevention 

o  :پیشگیري سطح دوم Secondary 

prevention 
o  :پیشگیري سطح سوم Tertiary prevention 

o  

۱ 

نخسـتین و  آشنائی با  پیشـگیري  
ــتار در  ــداف آن و نقـــش پرسـ اهـ

 پیشگیري نخستین

o )تعریف پیشگیري نخستینPrimordial 

prevention و اهداف آن( 

o  ناهنجاري هاي بهداشتی هدف گذاي شده براي
 پیشگیري نخستین:

o  پیشگیري و ایجاد مانع در گسترش عوامل خطر
 سالمت در سطح کشور یا گروههاي جمعیتی

o الم از کودکییادگیري   سبک زندگی س 

o پیشگیري استعمال دخانیات 

o بهبود الگوي غذا ئی 

o  انجام ورزش و فعالیت هاي بدنی 

o پیشگیري از آلودگی هوا 

o جامعه هدف براي پیشگیري نخستین 

o :: روشهاي پیشگیري نخستین 

o راههاي مداخله اي براي پیشگیري نخستین 

o نفش آموزش فردي و همگانی در پیشگیر نحستین 

o   موثر در پیشگیري نخستینعوامل و منابع 

o نقش پرستار  در پیشگیري نخستین 
 

۴ 
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 زمان(ساعت) موضوع اھداف
آشنائی با  پیشگیري نـوع اول  و  
اهــداف آن و نقــش پرســتار در   

 پیشگیري نوع اول

 تعریف پیشگیري نوع اول  •

o پیشگیري از بروز  بیماري 

o افزایش قدرت جسمی و روانی افراد جامعه 

o  زندگیسالم تر شدن محیط 

ناهنجاري هاي بهداشتی هدف گذاي شده براي پیشگیري  •
 نوع اول

o مصون سازي 

o  حفاظت در برابر خطرات ناشی  -بهداشت محیط
 تصادفات –از کار 

o  ،پیشگیري ازبیماري هاي قلبی ـ عروقی
 پرفشاري خون و سرطان

راهبرد هاي سازمان جهانی بهداشت  براي چیشگیري  •
 سطح اول:

o راهبرد هاي همگانی 

o راهبرد گروههاي پر مخاطره 

 جامعه هدف براي پیشگیري نوع اول با آموزش همگانی) •

o  بهداشت دست–افراد جامعه (بهداشت فردي- 
 دهان و دندان )

o  ارتباط  درون —خانواده  :بهداشت روان
 خانواده 

o (بهداشت محیط) محیط 

o (بهداشت مدارس)مدارس 

o (بهداشت حرفه اي)مشاعل 

 روشهاي پیشگیري نوع اول •

 اههاي مداخله اي براي پیشگیري نوع اولر •

 عوامل و منابع  موثر در پیشگیري نوع اول •

 نقش پرستار  در پشگیري نوع اول •

 ساعت 4

اظــت ویــژه در فاشــنائی بــا ح
ــتی و   ــایع بهداشـ ــل وقـ مقابـ

 بیماریها 

 واکسیناسیون •

o فلج اطفال–سیاه سرفه  -کزاز -سرخک 

 ماالریا سمپاشی براي مبارزه با پشه •

ابتال به  براي جلوگیري از A ویتامیناستفاده از کپسول  •
 شبکوري

م کردن گردوغبار در معادن براي پیشگیري از ک •
 هاي ریوي نزد کارگران بیماري

  آلودگی هوامبارزه با  •

1 
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اصول و روشھای پیشگیری  (اصول پیشگیری از بیماری ھا  عنوان برنامھ:    
 ۳۳۱۱۱۰۰۳۶كد :          ) ۱سطح  
 ۲روشھای پیشگیری سطح   (اصول پیشگیری از بیماری ھا  عنوان برنامھ:     

 ۳۳۱۱۱۰۰۳۷كد :    )               

سرطان استعمال دخانیات براي پیشگیري از  مبارزه با •
 زمان(ساعت) موضوع اھداف ،دستگاه گوارش و.. ریه

آشنائی با  پیشگیري نـوع دوم  و  
اهـــداف آن و نقـــش پرســـتار در 

  پیشگیري نوع دوم

 تعریف پیشگیري نوع دوم  و اهداف آن •

ناهنجاري هاي بهداشتی هدف گذاي شده براي پیشگیري  •
 نوع دوم 

o آزمایشات غربالگري براي کشف سرطان پنهان- 
اندازه گیري قند خون  –اندازه گیري فشار خون 

 بیماریهاي مقاربتی–و چربی ها 

 جامعه هدف براي پیشگیري نوع دوم   •

 روشهاي پیشگیري نوع دوم   •

o    و موثر در دسترسدرمان مناسب 

 ساعت ۵
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o پیشگیري از پیشرفت و وخامت بیماري 

o  وجود آمدن نقص و ناتوانی  پیشگیري از 

o  سرایت بیماري به افراد سالم  پیشگیري از 

o وقع و موثردرمان بم 

o درمان هاي غیر تهاجمی و تهاجمی 

o رویکرد درمان سرپایی در مقابل بستري 

o  رویکر درمان در خانه و خانواده بجاي درمان در
 بیمارستا

 راههاي مداخله اي براي پیشگیري نوع دوم   •

 عوامل و منابع  موثر در پیشگیري نوع دوم   •

 نقش پرستار  در پشگیري نوع دوم   •
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نو توانی  ۳روشھای پیشگیری سطح  (اصول پیشگیری از بیماری ھا  عنوان برنامھ:   

 ۳۳۱۱۱۰۰۳۸كد :      )و توانبخشی 

 زمان(ساعت) موضوع اھداف
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آشنائی با پیشگیري نوع سـوم و  
 اهداف آن 

 تعریف پیشگیري نوع سوم و اهداف آن •

o  درمان مناسب 

o پیشگیري از پیشرفت و وخامت بیماري 

o  وجود آمدن نقص و ناتوانی ب پیشگیري از 

o  سرایت بیماري به افراد سالم پیشگیري از 

 ناهنجاري هاي بهداشتی هدف گذاي شده براي نوتوانی •

o فلج کودکان، آسیب  -سکته مغزي  -سکته قلبی
 –مشکالت روانی  –بیماري دیابت  -هاي کوري

MS  
 جامعه هدف براي نوتوانی •

 انواع روشهاي نو توانی •

•  

 ساعت ۱

ی با اقدامات مداخله اي براي آشنائ
 نوتوانی

 اقدامات  مداخله اي براي نوتوانی  •

o براي برگرداندن حرکت به یک عضو  فیزیوتراپی
 دیده عارضه

o جراحی،هاي  عمل 

o   هاي  و ورزش سمعک، عینکاستفاده از
 مخصوص

o  توانبخشی جسمی و حرکتی (قلبی، ریوي، اعضا
ها، معلولیتها، پاراپلژي، کواتروپلژي، قطع  و اندام

 عض. و....)

o  ،توانبخشی روانی (عقب ماندگی، صرع، افسردگی
 اسکیزوفرنیا، وسواس، اعتیاد و...)

o  توانبخشی اجتماعی (حرفه آموزي با شرایط
 جدید بیمار، اشتغال، حمایت اجتماعی)

o  ،توانبخشی در بیماریهاي مزمن (دیابت
 ، فلبی .....)فشارخون، استروك، اسم

o  توانبخشی جامعه نگر ، مراقبت در منزل، مراکز
 روزانه و.....) 

 ساعت ۲

آشنائی با عوامل و منابع مـوثر  و  
 نقش پرستار در نوتوانی 

 عوامل و منابع  موثر در نو توانی بیماران و مددجویان •

 نقش پرستار  در نوتوانی

 ساعت۲
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                                                                  ) ۱(مادران و نوزادان  يپرستار : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۳۹كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 د مثلیدستگاه تول يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور • د مثلیبا دستگاه تول ییآشنا
o عضالت ، مفاصل ، استخوانها :  لگن ساختمان ، 

  لگن اعصاب و عروق
o یتناسل يساختمانها :   
o -رحم ، لوله ها ،  :  یتناسل یداخل  ياندامها

 تخمدانها
o -نهیولو ، واژن ، پر :  یتناسل یخارج ياندامها 
o دمثلیتول يولوژیزیف :   
o -ید مثلیتول يهورمونها 
o -یعیطب یکل قاعدگیس : یکل قاعدگیس يولوژیزیف 

 )یکل رحمی،سیکل تخمدانی(س
 لگن خاصره یآناتوم •
 د مثلیمات دستگاه تولیتقس •

 د مثلیدستگاه تول يولوژیزیف •

مفصــل لگــن خاصــره  و انــواع لگــن   -لگــن خاصــره  یآنــاتوم
 خاصره

 

2  

 یبلوغ و قاعدگ بلوغ مفهوم با  ییآشنا
 عالئم بلوغ  •

 بلوغ  زمان شروع عوامل موثر بر  •

 بلوغ یکیزیرات فییتغ •

 بلوع یرات هورمونییتغ •

 ر بلوع)ی(بلوع رودرس ، تاخیانحرافات نمو بلوغ •

 

2  

و  یبــا  اخــتالالت قاعــدگ   ییآشــنا
 یائسگی

 یسندرم قبل از قاعدگ •
 سمنورهیو د  یکل قاعدگیمختلف س مراحل •

ر یغ يها يزیخونر -منوره -منورهسید( یاختالالت قاعدگ  •
 )یرحم یعیطب

  یقاعدگ مراحلدر  یرات مهم هورمونییتغ •
  یقاعدگ مراحلرات اندومتر در ییتغ •
 يقبل از باردار يمراقبتها •

 

1  
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                                                                          )۲(مادران و نوزادن  يپرستار : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۴۰كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 نیلقاح ، رشد و تکامل جن نیجنو تکانل  با لقاح و رشد  ییآشنا
 یـ نول یمثل حاملگ ییمختلف ماما يها  يف واژه هایتعر •

  یتیمان ـ پاریدا ـ سـقط ـ زایگرو یپار ـ نول
 ن ین جنیحوادث هفته اول از مراحل تکو •
  ین در هفته دوم حاملگیجن ینینحوه النه گز •
 ن ین گردش خون جنیحل تکوامر •

 یحاملگ رات بافت رحم درییتغ •
 يمختلف بار دار يها ن در ماهیرشد و تکامل جن •
  ین در هفته سوم ـ چهارم تا آخر حاملگیرات مهم  جنییتغ •
 ون یع آمنیات مایخصوص •
 ون یع آمنید مایتول یمنابع اصل •
 ات بندناف یخصوص •
وس ـ یدرامنیون(هیع آمنیف اختالالت مایتعر •

 وس)  یدرامنیگوهیال
 يقبل از باردار يمراقبتها •

 

2  

ـ بـا ژنت  یآشنائ  يهـا  ک و ضـرورت ی
  يباردار  قبل از  یکیمشاوره ژنت

 ک یک و مشاوره ژنتیژنت
 کیژنت يها يماریب يم بندیتقس •
 یلیخاص فام يبر اساس الگو یصفات مندل يم بندیتقس •
 یکیژنت يها يماریص بیتشخ يها روش •
 يدوران بار دار یکیژنت يها يماریانواع ب •

o یاختالالت کروموزوم – یژن -ی(ارث 
 ک (اهداف و مراحل آن)یمشاوره ژنت •

 يدر باردار یکیاختالالت ژنت یصیتشخ يروشها •
 

2  

 یص حاملگیتشخ یبا عالئم  حاملگ ییآشنا
  یحاملگ یعالئم فرض •
  یحاملگ یعالئم احتمال •
  یحاملگ یعالئم قطع •
  ییخچه مامایاصول گرفتن تار •
 مان یزا یاحتمالخ یو تار یروش محاسبه سن حاملگ •
 دن ) ین (تعداد و محل شنیات ضربان قلب جنیخصوص •

 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
مادر در دوران  يھا يرات و سازگارییتغ : عنوان برنامھ      

كد :                                                   يحاملگ

۳۳۱۱۱۰۰۴۱ 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

سـازگاي هـاي   آشنائی با تغییرات و 
 مادر با حاملگی

 

 تغییرات سیستم تناسلی •

o  تغییرات رحم در حاملگی 
o  تغییرات واژن در حاملگی 
o  تغییرات سرویکس در حاملگی 
o ها   تغییرات مهم  در لوله فالوب ـ تخمدان و پستان

 در حاملگی 

 

5/1  

آشنائی پرستار با متابولیسم غـذائی  
 دوران حاملگی

 تغییرات متابولیک :  •

o رات سیستم تنفسی در حاملگی یتغی 
o  متابولیسم آب در حاملگی 
o  متابولیسم کربوهیدرات در حاملگی 

 ها در حاملگی  چربیمتابولیسم  •
 متابولیسم پروتئین ها در حاملگی •

 

5/1  

 ساز گاري هاي مادر با حاملگی با سازگاري  مادر با حاملگی آشنایی
  تغییرات کلیه در حاملگی •
 تغییرات سیستم تنفسی  در حاملگی •

 ریز)  تغییرات آندوکرین در حاملگی ( هورمونها و غدد درون •
 تغییرات دستگاه گوارش در حاملگی  •
 تغیرات قلب در حاملگی  •
 تغییرات عملکردي قلب در حاملگی  •

 

2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ـــــــــھ         ـــــــــوان برنام ـــــــــاردار:  عن ـــــــــوادث دوران ب                                                                              يح

 ۳۳۱۱۱۰۰۴۲كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــا  ییآشــنا ــل ب ــونرعل ــا در  يزیخ ه
 یحاملگدوران 

 و علل ان يها در باردار يزیخونر
 يمه اول بارداریها در ن يزیانواع خونر •
 نیعلل سقط جنانواع و  •
 ریمار با سقط اجتناب ناپذیمراقبت از ب •
 د به سقطیالزم در مورد تهد يها آموزش •

 ها) خارج از رحم (عالئم و مراقبت يها یانواع حاملگ •

 آن يریگیت پیمول و اهمفوریداتیه •

 مار با مولیاز ب يپرستار يها عالئم و مراقبت •

 درمان مول  •

 صیترخمار مبتال به مول در زمان یآموزش به ب •
 

5/2  

 یت حاملگیمسموم یت در حاملگیبا مسموم ییآشنا
 يفشار خون در باردار يدسته بند •
 یت حاملگیمختلف در ارتباط با مسموم يه هاینظر •
 دیف ، متوسط و شدیت خفیعالئم مسموم •
 یت حاملگیمسموم يریشگیپ يتازه ها •
 یو اکالمپس یدر پره اکالمپس يپرستار يمراقبت ها •
 یت حاملگیبا مسموم ماریآموزش به ب •
 یت حاملگیمورد استفاده در  مسموم يدارو ها •
 ن تشنجیمار حیمراقبت از ب •

 

5/2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                           ۱ يدوران بـــار دار  يپرســـتار يمراقبـــت ھـــا : عنـــوان برنامـــھ      

 ۳۳۱۱۱۰۰۴۳كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

دوران  يبـــا مراقبـــت هـــا ییآشـــنا
 يباردار

 يمراقبت دوران باردار
  ياهداف مراقبت دوران باردار •
 مادر یکیزینه فیگرفتن شرح حال و معا •
ت یزین ویدر زنان باردار در اول یشگاهیآزما يتست ها •

 يشات معمول بارداریو آزما  يدارربا
در مادر  يت بارداریزیپره ناتال در هر و ينات دوره ایمعا •

 ن  یو جن

 

2 

بـا عالئـم هشـدار دهنـده در      یآشنائ
  يدوران باردار

 

  يعالئم هشدار دهنده در دوران باردار •
 )Torch(  یعفون يماریب •
 زن باردار  يبهداشت فرد •
بهداشت زن باردار از نظر لباس ـ ورزش ـ خواب ـ  •

 هیوتغذاستراحت 
 ن یاثر مواد تراتوژن بر رشد و نمو جن •
 باردار زن ون یناسیواکس •

 

2 

 يهـا  یبا عـوارض و نـاراحت   یآشنائ
 يع دوران بارداریشا

در سه ماهه اول،دوم و  يف دوران بارداریعوارض خف •
 يسوم بار دار

 يع دوران بارداریشا يها یدرمان ناراحت  يها علل و راه •
 يبوستـ عفونت هایر تهوع واستفراغ ـ تکرر ادرارـ ینظ

خارش  -سردرد –ار یو -نفس یتنگ –نال ـ کمر درد یواژ
 یخستگ–پوست 

 

1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                           )۲(يدوران باردارپرستاری مراقبت  :عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۴۴كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در  يپرسـتار  يبا مراقبت ها ییآشنا
  يدوران بار دار

 پره اکالمپسی واکالمپسی •
 يابت باردارید •
  Rhو  یگروه خون يناسازگار •
 دز)ی(ا یاکتساب یمنیسندرم نقص ا •
الزم از مادر باردار چند قلو در  يها مراقبت آموزش ها و •

 مانیمان و بعد از زایزمان زا
مان یزود رس و زا يمان هایدر زا يپرستار يها مراقبت •

 شده  یطوالن
 رطو پرخ ریب پذیآس يمان هایدر زا يپرستار يها مراقبت •

 

3 

ــاتوم یآشــنائ ــا آن ــ رســ یب ن و یجن
 مانیت آن در  زایاهم

 آن ين و اندازه هایسر جن
 ن و تفاوت آن با جمجمه بزرگساالنیسر جن يها استخوان •
 مانیت آن ها در زایل ها و اهمنو فونتا(درزها )ر ها وسوچ •
  attitude  ،Position ، Presentation يمفهوم واژه ها •
 جفت يها تیو  فعال یآناتوم •
 رات آن پس از تولدییو تغ ینیگردش خون جن •

 

2 

 
 

                                       يداخل يھا يماریمادران بار دار با ب يھا مراقبت : عنوان برنامھ     
 ۳۳۱۱۱۰۰۴۵كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

مادران بار دار  يها با مراقبت یآشنائ
 یداخل يها يماریبا ب

 یقلب يماریمادر باردار مبتال به ب  يها مراقبت •
 یتنفس يماریمادر باردار مبتال به ب  يها مراقبت  •
 ابتید يماریمادر باردار مبتال به ب  يها مراقبت •

درنال در آد و یروئیغدد ت يو کم کار ياثرات پرکار •
 يباردار

 يپرستار يها و مراقبت ين عفونت دستگاه ادراریتر عیشا •
 يدوران باردار يها یمراقبت از مادران مبتال به کم خون •
 يدر باردار یمبتال به اختالالت گوارش مراقبت از مادران •
 يدر باردار یروسیو يهایماریمراقبت از مادران مبتال به ب •
 یمنتقله از راه جنس يمراقبت از مادران مبتال به عفونتها •

 

5 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 يھا بھ اتاق درد و مراقبتمادر باردار رش یذاصول پ :عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۰۴۶كد :                           مربوط
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ   یآشنائ رش زائـو  بـه   یذبا اصـول پ
 مربوط يها اتاق درد و مراقبت

 

 مربوط يها رش زائو  به اتاق درد و مراقبتیذپ
 نیسالمت جن یابیارز •
 مانیمربوط به مرحله اول زا يواژه ها •

 زائو در بدو ورود به درد یمرحله بررس •

 رش زائو به اتاق دردیاصول پذ •

و  يکاهش درد در باردار یر داروئیو غ یداروئ يها روش •
 مانیزا

 مانیدر مرحله اول زا يپرستار يها مراقبت •

 یمانیزا ين درد هایالزم ح يها آموزش •
 

3 

 يکاهش درد دوران بـار دار   يروشها
 مانیو زا

 

 کاهش درد:   یر داروئیغ يها روش •
o  تنس  -دیر –الماز 
o زمیپنوتیه -يطب فشار -یطب سوزن 
o کاهش درد  يها ک از روشیب هر یا و معایمزا

 مانیزا
o مربوط به هر روش  يپرستار يها مراقبت 
o ماریالزم به ب يها آموزش 

 مانیو زا يکاهش درد در باردار یداروئ يها روش •
o مانیدر زا یحس یو ب یهوشیج بیرا يها روش 
o یافت بیپس از در يپرستار يها مراقبت 

 یهوشی/بیحس
o در  یعموم یهوشینال  و بیااسپ یحس یعوارض ب

 مانیزا
 مانیدر زا یهوشیب ير مجاز برایغ يدارو ها •
 بیا و معای:  مزا یاستنشاق یحسیب •

 

2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                                                          مراحل آنمان و یزا :عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۰۴۷كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــل زا یآشـ ــا مراحـ ــان  و یبـ مـ
 مربوط يپرستار

  یمانیزا ياهو شروع درد یعلل بروز انقباضات رحم •
 انواع انقباضات رحم از نظر شدت   •
  یمانیمراحل مختلف زا •
 مانیاز يدرد هاعالئم  •
 کاذب   يو  درد ها  یقیمان حقیزا يعالئم  و درد ها •
  یمانیدر مرحله اول ـ دوم ـ سوم زا ياقدامات پرستار •
 ش سریدر نما یمانیمراحل مختلف زا •

 هاي کاهش درد زایمان روش •

،  Station  ،Effacement يمفهوم واژه ها •
Engagement    وLightening  

 مانین و بعد از زایحالزم به مادر   يها آموزش •

 

2 

 یرات آنـــاتومییـــبـــا تغ یآشـــنائ
 مانیک هنگام زایولوژیزیوف

د یـ مربوط به دسـتگاه تول  یکیولوژیزیو ف یکیرات آناتومییتغ •
 مان  یمثل هنگام زا

 

 قهیدق 30

ن و بعد از یح يها با مراقبت یآشنائ
 مان  یزا
 

 مانیمراقبت از زائو در اتاق زا •

 مانیمراقبت از نوزاد در اتاق زا •
  4مان در  مرحله یپس از زا يمراقبت ها •
 مانیر پس از زاطعالئم خ •

 مربوطه يوم  و مراقبتهاینیپر یپارگ •

2 

ـ بـا تغ  یآشنائ ـ یی دوزان    یرات روان

 يبار دار

   يدوران باردار یرات روانییتغ
 مادر و پدر یروان يواکنش ها •

 مانیبعد از زا یروان یرات روحییتغ •

 خانواده با تولد نوزاد يسازگار •

 ن نوزادیالزم به والد يها آموزش •

 

 قهیقد 30
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                     )۱در نوزادان ( يپرستار يھا اصول مراقبت : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۴۸كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 : ت مراقبت از نوزادانیبر اهم يمرور • با اصول مراقبت از نوزاد یآشنائ
 ف واصطالحات مربوط به نوزاد ترم  یتعار •
 ت نوزادیاصول تثب •
 خارج رحم  ياینوزاد با دن يارگانها يسازگار •

 

2  

 نیسالمت جن یابیارز نیسالمت جن  یبا بررس یآشنائ
 نیص سالمت جنیتشخ يها روش •
 وسنتز و علل استفاده آنیآمن •
 وسنتزیقبل و بعد از آمن يمراقبت ها •
 FADو کنترل  FHدنیروش شن •
  OCTها در  Decelerationانواع  •
  NST،CST  ،OCT يها روش •
 مانیو  زا يردر باردا یموارد کاربرد سونوگراف •

 

1  

ـ یبـا مفـاه   یآشنائ مـرتبط بـا    یم کل
 نوزاد یکیولوژیزیت فیوضع

ـ  یکیولوژیزیت فیمرتبط با وضع یم کلیمفاه  انـدام  یو بررس
 :  ها در نوزاد

 ستم خون ساز بدن در نوزاد  یم درجه حرارت بدن ، سیتنظ •
 ستم گوارشیت ، سیتعادل آب و الکترول •
   یستم اسکلتیو س یستم پوششی، س يستم ادراریس  •
  ین و عصبیستم اندوکری، س یستم دفاعیت سیوضع •
سـاعت   14 يها یژگیه نوزاد ،ویاول یحواس پنجگانه ،بررس •

 اول  
 ت یخواب و فعال یژه گیو •
 در نوزاد  یکیزینه فیمعا  •

 

2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                           )۲در نوزادان ( يپرستار يھا اصول مراقبت :عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۴۹كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــت  یآش ــول مراقب ــا اص ــا ب  يه
ــتار ــتانیدر ب يپرسـ ــا مارسـ  يهـ

 دوستدار کودك
 

 : مراقبت از نوزاد 
 انواع مراقبت از نوزاد   •
 مادر و نوزاد یهم اتاق •
  یستم تنفسیاز س يقبت پرستارامر •
 حفظ درجه حرارت بدن   یچگونگ •
 محافظت نوزاد در مقابل عفونت و ضربه   •
 ها  ر مراقبتیحمام دادن و مراقبت از چشم ، سا •
 ک  یمتابول يها يماریوجود ب یبررس یچگونگ •
 یو وابستگ یهمبستگ •
 ص نوزادیط ترخیشرا •

 

5  

 
 
 
 

ر یھ نوزاد با شیتغذ : عنوان برنامھ      
 ۳۳۱۱۱۰۰۵۰كد :                                                                      مادر

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

–ن یقـوان  -ایپرستار با مزا یآشنائ
ـ  یتغذ يروش ها  ر مـادر و   یه بـا  ش

 یه مصنوعیتغذ

 ر مادر یش يایمزا •

 دن نوزادیانواع مک •

 یر دهیش يها ن روشیقوان •
 ریش يه و نگهداریروش تغذ •

 یه مصنوعیتغذ
 ریانواع  ش يها یژه گیو •

 یر مصنوعیه با شیروش تغذ
 

5  
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                                                    يپرستار يھا مراقبتنوزاد نارس و  : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۰۵۱كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

با  مشکالت نـوزاد نـارس و    یآشنائ
 يپرستار يها مراقبت

 

 ف نوزاد نارس و کم وزن یتعر •

 نوزاد نارس يها یژه گیو •

 ه در نوزاد نارس یتغذ •
 يه مکمل در نوزادیتغذ •
 ها در نوزاد نارس  مراقبت از اندام •
 بخش مراقبت از نوزاد نارس یژه گیو •

 ن نوزادیارتباط با والد ينحوه برقرار •

 نیوسط والدت نوزادنحوه مراقبت  •
 کدهاي اخالقی در پرستاري نوزادان •

 

 5  

 
 

             )روش بھ کار گیري و تنظیم انکوباتور نوزادان عنوان برنامھ:        

 ۳۳۱۱۱۰۰۵۲كد:                          

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با دستگاه انکوباتور و  
بکار گیري و تنظیم انکوبـاتور  

 نوزادان

 معرفی دستگاه انکوباتور نوزادان •

 انکوباتور  نوزاداناهداف به کار گیري   •

 طرز کار انکوباتور  •

 پارامتر هاي قابل کنترل در انکوبانور نوزادان •

o دماي انکوباتور 

o  رطوبت 

o اکسیژن 

o آالرم هاي هشدار دهنده انکوباتور 

 

1  

آشــنائی بــا طــرز نگهــداري    
 دستگاه انکوباتور

 طرز نگهداري انکوباتور  •

o روش ضد عفونی و تمیز کردن 

o روش تعویض فیلتر 

o  تعویض آب مخزنروش 

 

1  

ــژه   ــاي وی ــا مراقبته ــنائی ب آش
 نوزاد در انکوباتور

 توجهات مهم پرستاري در مراقبت از نوزاد در انکوباتور  •

مراقبت پرستاري  نوزاد داخل انکوباتور در شرایط ویژه (وصل  •
 بودن به ونتیالتور)

 آموزش هاي الزم به مادر و پدر •

3  
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                           نوزادان آسیب پذیرجر جنیني و ز: عنوان برنامھ

 ۳۳۱۱۱۰۰۵۳كد :            
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در   يپرستار يها با مراقبت یآشنائ
 ریپذب ینوزادان آس

 

 امروز در ارتباط با نوزادان   یتحوالت بهداشت •

 یمراقبت هم آغوش •
ر رس (مشخصات ,عوارض ینوزاد نارس ،کم وزن و د •

 مربوط  يپرستار يومراقبت ها
ک یتیمربوط ودرمان مربوط  به اختالالت همول يها مراقبت •

 يها ياسازگارنزا و يماریرقان بی،یکیولوژیزیرقان فینوزاد،
 یخون

  یسمیپوگلیو ه یپو ترمیالزم در ه يها و درمانف یتعار- •
 

5/2  

ن یپرستار با مفهوم زجر جن یآشنائ
 ریب پذیو نوزاد آس

 ریب پذیو نوزادان آس ینیزجر جن
 ینیف زجر جنیتعر •
   ینیزجر جن يواقدامات پرستار یصیتشخ يها راه •
  ي،عوارض و  مراقبت پرستار يریشگی، پ یمرگ داخل رحم •

 آن 
  ير و مراقبت پرستاریب پذینوزادان آس •
 ر رس یـ ده نوزاد نارس و نوزادان یمراقبت در انکوباتور ،تغذ •

 مورددر هر   يو اقدامات پرستار
 

5/2  

 
 

                                                                    ک در نوزادانیتیھمول يھا يماریب : نوان برنامھع      
 ۳۳۱۱۱۰۰۵۴كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يهــا يمــاریپرســتار بــا ب یآشــنائ
 ک در نوزادان  یتیهمول

 ک در نوزادانیتیهمول يها يماریب
ک و یولوژیزیف رقانی يواقدامات پرستار یصیتشخ يها راه •

 ک  یپاتولوژ
و   یر درمانی،عوارض،عالئم وتداب يریشگیکتروس،  پیکرن •

 آن   يمراقبت پرستار
 ینیتروبالستوز جنیض خون ،اری،تعو)ی(نور درمان یفتوتراپ •

 آنان   يو مراقبت پرستار
ک  و یابتی،نوزادان مادران دیپوترمی، هیخون يناسازگار •

  ياقدامات پرستار
 

5/2  
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                                                                                 در نوزادان ياء تنفسیاح : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۵۵كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ست یا  یش آگهیپرستار با پ یآشنائ
 نوزاد یتنفس

 : نوزاد یست تنفسیا یش آگهیپ •

o نارس بودن نوزاد 

o فیضع یت تنفسیوضع 
o ه یعدم گر 

o یته عضالنیسیف بودن تونیضع 
o نینمره آپگار پائ 

 

1  

ه بعد از تولـد  یبا اقدامات اول یآشنائ
 نوزاد

 ه بعد از تولدیاقدام اول •

o  ک کردنیتحر -گرم کردن–خشک کردن 

o ینیپاك کردن ترشحات دهان و ب   

 يمتر یش آن با پالس اکسیژن و پایاز به اکسین یابیارز •
 و تنفس دادن نوزاد یژن رسانیروش اکس •

 

1  

بـا   يپرسـتار  يبا مراقبتهـا  یآشنائ
 نوزادان یاسفکس

 در نوزادان  یکسیآسف •
   یاء نوزادان ،مراحل واصول کلیاح •

 ییکردن راه هواباز  •

 ا تنفس دادنیه یتهو •

 نهیروش ماساژ قفسه س  •

o هیبه تهو ینسبت ماساژ قلب 
 یت تنفسیحما ينوزاد برا يط لوله گذاریشرا •
 ید نافی)از ور يریون (رگ گیزاسیکاتتر •

 

2  

قـه  یبا موارد اسـتفاده و طر  یآشنائ
 نوزادان  يایکاربرد دارو ها در اح

 نوزادان يایکاربرد دارو ها در اح •

o دکستروز -ن نالوکسانیآتروپ -نینفر یاپ 

o حجم   ينده هایو افزا -نیدوپام-م گلوکوناتیکلس 

 نوزاد نارس يایتوجهات مهم  دراح •

 

 قهیدق 30

انتقــال خبــر  يبــا روشــها یآشــنائ
 ن نوزادیبه والد یناگوار احتمال

 عکس العمل خانواده در مورد فرزند ناهنجار و فوت شده  •

 رناگوا يپرستار در رساندن خبر ها يها مهارت •
  يف  پرستار  در مراحل سوگواریوظا •

 

 قهیدق 30
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                                                                                       يھ درمانیھ و تغذیتغذ : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۵۶كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

خچـه و انـواع مـواد    یبـا تار  ییآشنا
 ییغذا

 ف یخچه و تعاری، تارهیتغذبر علم  يمقدمه ا •
و نقش آنها در   ییبات مواد غذایب بدن و ترکیترک •

-ها نیتامیها و و یا،چربهن یپروتئ-ها دراتی(کربوهبدن
 امالح)

  يمارین ها و نقش آن در سالمت و بیتامیو •
  يماریامالح و نقش آن در سالمت و ب •

 

2  

ــا رژ ییآشــنا ــب در  ییغــذا يم هــای
 مختلف يها يماریب

  یمارستانیب ییغذا يم هایرژ •
 آن  يه ایو درمان تغذ یچاق •
 قلب و عروق  يها يماریب و کنترل يریشگیپه دریتغذ •
  یگوارش يها يماریب و کنترل يریشگیپه دریتغذ •
 ابت یماران مبتال به دیب و کنترل يریشگیپه دریتغذ •
  يویکل يها يماریب و کنترل يریشگیپه دریتغذ •

 

2  

 يهـا  و روش ییبا مواد غذا ییآشنا
 آن ينگهدار

  1  ییمواد غذا ينگهدار يها و روش ییبهداشت مواد غذا •

 
 

و  آب تعادل اختالل  : عنوان برنامھ     
 ۳۳۱۱۱۰۰۵۷كد :                                                              تیالکترول

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در اختالالت آب  يپرستاربا  یآشنائ
 تیو الکترول

 تیع و الکترولیشناخت تعادل و اختالل در ما
 ون)و انتقال فعالیلتراسیم اسمز ، انتشار(فیمفاه •

م حجم و یز در تنظیه ها و غدد درون ریه ها ، ریش کلقن •
 عاتیب مایترک

و شناخت عالئم ، علل ،درمان و مراقبت بر  یبررس •
 در  يند پرستاریآاساس فر

o یپر ناترمیو ه  یپوناترمیه 
o یپرکالمیو ه یبو کالمیه 
o یمیپر کلسیو ه یمیپوکلسیه 
o یومیزیپرمنیو ه یومیزیپو منیه 

ش یع(افزایماران دچار عدم تعادل مایمراقبت موثر از ب •
 ع)یکاهش ما ایو

 تیلکترولاالت آب و اختال وکنترل يریشگیپ يبرا آموزش

5  
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                                                            د و باز  در بدنیو تعادل اس  PHزم یمکان : عنوان برنامھ   
 ۳۳۱۱۱۰۰۵۸كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و تعــادل   PHزم یبــا مکــان یآشــنائ
 د و باز  در بدنیاس

 یائیمی)شيها ي(بافر يه ها، و تامپون هایه ها ، کلیش رقن •
 د و بازیدر حفظ تعادل اس

سه  یو مقا یک  و بررسیدوز و الکالوز متابولیف اسیتعر •
 درمان آنها وص ی،تشخ ینیعلل ، تظاهرات بال

دوز و آلکالوز یماران مبتال به اسیدر ب يمراقبت پرستار •
 کیمتابول

سه  علل ، یو مقا یو بررس  یلکالوز تنفسآدوز و یف اسیتعر •
 درمان آنها و  صی،تشخ ینیتظاهرات بال

دوز و آلکـالوز  یمـاران مبـتال بـه اسـ    یدر ب يمراقبت پرسـتار  •
 یتنفس

 

5  

 
 
 

 يند پرستاریآمزمن  و فر يھا يماریب : عنوان برنامھ    
 ۳۳۱۱۱۰۰۵۹كد :                                               مربوط

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

مـزمن  و   يهـا  يمـار یبـا  ب  یآشنائ
 مربوط به آن يند پرستاریآفر

 مزمن يها يماریف بیتعر •
 مزمن   يها يماریمشحصات ب •
 مزمن يها يماریش  بروز بیموثر بر افزا يفاکتور ها •
 مزمن يها يماریمراحل ب •

 مزمن  يماریماران  با بیدر ب  يپرستار يها صول مراقبتا •

 مهمترین بیماریهاي مزمن  •

o  بیماري قلبی و عروقی 

o بیماري هاي دیابت  
o بیماري  مزمن انسدادي ریه 

o سرطان 

 مزمن و خانواده  آنان  يماریب يمار دارایالزم  به ب يآموزش ها •

 يماریماران با بیدر مراقبت از ب آنو چارچوب  يند پرستاریآفر •
  مزمن

5  
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                                                ي، ھموستاز و سازگار ياصول ثبات داخل : عنوان برنامھ     
 ۳۳۱۱۱۰۰۶۰كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ شناخت هموستاز ، صـدمه و الت  ام ی
 یسلول

 غیر قابل برگشت  و سلولی برگشت پذیر ت صدما •

 سیب سلولی  ه آکنندد یجاامل اعو •

فیزیکی ي هارفاکتوو تغذیه دل تعام عد،نقش هیپوکسی  •
مل اعو،....) ما وتر،لکتریکی ك اشو،شعه ،اباال ارت جه حر(در

 سیب سلولی  در آعفونی و شیمیایی 

 سیب آسخ سلولی به پا •

 آنمختلف اع نوب و التهاا •

 و ...)  جایگزینی د ،مختلف ترمیم سلولی (تولید مجد اعنوا •
 و ثبات   يبدن در حفظ سازگار یجبران يسم هایت مکانیاهم •
 با حفظ ثبات  یدبک منفیند فیارتباط فرا •
 م و اثرات آن بر حفظ ثبات یترم يالگو یبررس •

ترمیم و سیب آحل مختلف امرري در پرستاي قبت هاامر •
 سلولی  

 

5  
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                                                                       يتوانبخش يھا اصول و روش : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۶۱كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

از  يریشـگ ینواع پااصول و شناخت 

 ینا توان

 

 يریشگیانواع پ •
در مرحلـه  مـاران  یمراقبـت از ب  جهت يند پرستاریفراکاربرد •

   يریشگیپ
مربوطـه  جهــت    يپرسـتار  يعوامـل خطـر زا و مراقبـت هـا     •

   يفشار ياز توسعه زخم ها يریجلوگ
 یو مفصل یعضالن يها یتیدفورم- •
 

5/2  

 يهــــا شــــناخت اصــــول و روش

 یتوانبخش

 یو توانبخش یتوانفلسفه بازمفهوم و  •
 یبرنامه توانبخش يها یژکیو •
 یم توانبخشیل دهنده تیتشک ياعضا •
 یم توانبخشینفش پرستار در ت •
را دچـار  یـ کـه اخ  یمـاران یب یـ روانـ   یروح يعکس العمل ها •

 اندده یگرد یناتوان
ــرایالزم  در ب  يآموزشــها • ــاتوان ب ــفیش کیافــزا يمــار ن ت ی

 یزندگ
a. تیورزش و فعال 
b. کاربرد داروها 

c. ه  یتغذ 

 مثانه و روده یآموزش بازتوان •
 

5/2  

 
  

78 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
    ت استرسیریمد : عنوان برنامھ      

                                                                   
 ۳۳۱۱۱۰۰۶۲كد :                                          

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يها مزیو مکان یدگیشناخت مفهوم تن
 قیو تطب يسازگار

 ف تنش(استرس) یتعر •

 ) stressorsمختلف (اع نوس و استره اکنندد یجاامل اعو •

 عوامل موثر بر پاسخ به تنش  •

 ک بدن به تنش  یولوژیزیو پاسخ ف يسازگا •

  GASا یو  یعموم يسندرم سازگار •

 از تنش  یعوارض ناشح یتوض •

 در تنش  يمراقبت و مداخالت پرستار •

 زيساآرام  يش  هارو •

5  
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                                                          با آن   ياروئیل روحمفھوم مرگ و مرا : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۶۳كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ل حــبــا مفهــوم مــرگ و مرا یآشــنائ
 با آن   یاروئیرو

 مردنف مرگ . یتعر •

 مرگ بدن  يار هایمع •

 مرگ يولوؤیزیف •

 انواع مرگ علل و  •

 حقوق فرد در حال مرگ •

 ترحم) ي( مرگ از رو يوتانازی •

 آن یاخالق يمار درحال مرگ و جنبه هایمراقبت از ب •

 واکنش نسبت به مردن و مرگ انواع  •

 ماران محتضر و خانواده آنها یب يازهاین •

 مار در حال مرگیش پرستار در مراقبت از خانواده بقن •

خـانواده   یو آمـادگ  يمـوارد مـرگ مغـز    يت الزم بـرا یحما •
 وند اعضاءیاقدام به پ يبرا

 مراقبت محتضر   یاخالق يجنبه ها •

 پس از مرگ یمراقبت يجنبه ها •

5/2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                       رات آنییش و تغیاز خو ير ذھنیتصو : عنوان برنامھ       
 ۳۳۱۱۱۰۰۶۴كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ش و یاز خو یر ذهنیبا تصو یآشنائ
 رات آنییتغ

 شتن  یاز خو یر ذهنیتصو •
 به نفسد عتماو اجسم از هنی ذتصویر ط تباار  •
در جسم خویشتن  ازهنی ذتکامل تصویر وشد رحل امر  •

   یمختلف زندگ يدوران ها
 جسم خویش از هنی ذتصویر ل در ختالا  •
نسبت به تغییر تصویر د لعمل فرامل موثر بر عکس اعو  •

 جسم خویشتن از هنی ذ
خـانواده در   فـرد و  یر انطباقیو غ یانطباق يعکس العمل ها  •

  یر ذهنیاختالل در تصو
 جسم از هنی ذتصویر ل ختالري در اگازکنش ساوا  •
 یر ذهنـ یر در تصـو ییتغ يریگیو پ ینقش پرستار در بررس  •

 ش یاز جسم خو
 

5  

 
 

                                              )۱(   سالمندان يبھداشت يھا و مراقبت يسالمند : عنوان برنامھ     
 ۳۳۱۱۱۰۰۶۵كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

تغییـرات دوران  و  يشناخت سالمند
 سالمندي

 مفاهیم سالمندي فعال، سالمندي سالم  •
 سالمندي(پیري)ري ها و نظریه هاي ئوت •

 تغییرات جسمی در دوران سالمندي و چالشهاي ان •
 تغییرات روانی در دوران سالمندي و چالشهاي ان •
 مربوطهتغییرات اجتماعی در دوران سالمندي و چالشهاي  •
ناتوانی هاي سالمندان( کم بینایی، کم شنوایی، مشکالت  •

 حرکتی و کندي حرکتی و رفلکس ها، افتادن ها و..)
 المنداس تطابق با •

 کدهاي اخالقی در پرستاري سالمندان •

 سالمندان  و خانواده آنانپرستاري و مراقبت بهداشتی  •

o  آموزش هاي خود مرافبتی 

 تنظیم یک برنامه روزانه 

 فعالیتهاي  جسمانی 

 خواب 

 بهداشت فردي 

 تغذیه 

 فعالیت اجتماعی 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 اقدامات پیشگیرانه بهداشتی 

 
 

                               )          ۲(   سالمندان يبھداشت يھا و مراقبت يسالمند عنوان برنامھ:       
 ۳۳۱۱۱۰۰۶۶كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

بیماریهــاي  آشــنائی بــا مشــکالت و 
ســــالمندان و  توانمنــــد ســــازي 

 سالمندان

مهمترین مشکالت و بیماریهاي جسمی دوران سالمندي  •

 ) نسرطا -(دیابت، فشارخون، قلبی عروقی، تنفسی، گوارشی

 مهمترین مشکالت و بیماریهاي روانی دوران سالمندي •

 (افسردگی، دمانس، الزایمر، دلیریوم و...) و مراقبتها
 ديداروها در سالمن •

 توانبخشی جسمی، روانی، اجتماعی در سالمندي •

 سیستم هاي جامعه محور در مراقبتهاي سالمندي •

بخش سالمندي و محیط زندگی سالمند ویژگی هاي ان ( در  •

 بیمارستان، آسایشگاه ، منزل)

مراقبتهاي پرستاري در بیماریهاي جسمی و روحی  •

 سالمندان

  آگاه نمودن بیمار در باره بیماري 

  خود مراقبتی به بیمار و خانوادهآموزش 

 آموزش در باره استفاده صحیح از داروها 

 آموزش در مورد فعالیت 

 آموزش در باره تغذیه 

  اه بهداشتی و خیریه–معرفی به مراکز حمایتی 

5 

 
 

                                                                                )۱( يدر انکولوژ يپرستار : عنوان برنامھ    
 ۳۳۱۱۱۰۰۶۷كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 يریشگیپ ، با مفهوم سرطان یآشنائ

 )1 يآن (آنکولوژ یو نوتوان
 

 مفهوم سرطان  •

 نواع  سرطانا •

o  متراکم 

o ستم خون یس 

 يژنکولواماران یبا ب یارتباط يها مهارت •
 ناگوار  به مددجو و همراهان يروش انتقال خبر ها •

 مارانیسخت ب يها پاسخ به پرسش يها مهارت •

 و راههاي پیشگیري پیشگیري  اهمیت  •

 ي ژبیماریهاي انکولواهمیت  نو توانی در  •

 يژدر انکولو مراقبت پرستاري •

5  

 
                                                                            )۲( يدر انکولوژ يپرستار : نوان برنامھع     

 ۳۳۱۱۱۰۰۶۸كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و درمــان   يبــا پرســتار  یآشــنائ
 )2  يسرطان ( انکولوژ

 يانکولوژ  ياورژانسها •
  ين در آنکولوژینو ياه درمان •
 یدرمان یمیش •
 یدرمانپرتو  •
 یدرمان جراح •
 متاستاز در سرطان •

o نخاع-مغز –کبد –استخوان -ه  یر 

o  ستم لنفیس -هیکل–درنال آغدد 

  یدر  اقدامات درمان  يمداخالت  پرستار •
   مار و خانوادهیب یآموزش  و نو توان •

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                      )Palliative care (ماران یو آرامبخش  در ب تسکینی يمراقبتھا عنوان برنامھ :  

 ۳۳۱۱۱۰۰۶۹ كد :
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 
پرستاران با مفهوم  یآشنائ

و   ینیتسک يمراقبتها
 سطوح آن

 

 
 و اهداف ارائه مراقبت    یو آرامبخش ینیتسک يمفهوم مراقبتها •

 یآرامبخش يمراقبتهاسطوح     •

 قهیدق 30

 
ــیم   ــایف ت ــا وظ ــنائی ب آش

 آرمبخش

 
 رامبخش و مسئولیت هاي آنان م آاعضاي تی •

 اهمیت  نقش پرستار در  تیم مراقبت هاي آرامبخش  •
 مزیت مراقبتهاي آرامبخش  در مقایسه با خانه سالمندان •

 

 ساعت 1

 
طریقـه کـاربرد    آشنائی بـا 

 مراقبتهاي تسکینی

 
موارد استفاده و طریقه کاربرد مراقبتهاي تسکینی /آرامبخشی  •

 براي بیمار و خانواده بیمار

o در بیماري سرطان 

o در بیماران با بیماري مزمن 

o  در بیماران در مراحل پایان زندگی 

 

 ساعت 1

 
آشنائی با روشـهاي  ارائـه   

 مراقبتهاي تسکینی 

 
ارائه مراقبتهاي آرامبخش در بیمارستان و  اصول و روشهاي •

 منزل

 

 دقیقه 90

 
آشنائی با نقـش تشـکلهاي   
ــعه و    ــاد در توس ــردم نه م
ــاي  ــترش مراقبتهـــ گســـ

 تسکینی
 

 
نقش تشکل هاي مردم نهاد در ارائه  خدمات  تسکینی و  •

 آرامبخشی
 مراقبتهاي آرامبخش در مراحل احتضار کاربرد  •

 

 ساعت 1
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                       يصیو اقدامات تشخ ياستخوان ينستم  عضالیس ياصول بررس : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۰۷۰كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 یسستم عضـالن  یبا آناتوم یآشنائ
 یو استخوان

  2 یو استخوان یستم عضالنیس یبر آناتوم يمرور •

ـ   یآشنائ سـتم   یس یبا اصـول بررس
 یاستخوان ینعضال

 :  یکیزینات فیمعا •

o در  یو استخوان ینستم عضالیس یبررس 

 یفوقان يها اندام  
 لگن و ران 

 ستون فقرات 

 یتحتان يها ماندا 
o یطیستم اعصاب محیس یبررس 
o یطیمح ينبضها  یبررس 

  يضرور ياط هایاحت •
 

1  

ــنائ ــواع روش یآشـ ــا انـ ــا بـ  يهـ
 يستم ارتوپدیدر س یصیتشخ

مانند  يدر ارتوپد یکینیکلاپار یصیتشخ يها روش •
و تراکم Bone Scanو  MRIها ، اسکن ها و  یوگرافیراد

 استخوان 

 

 قهیدق 30

– یاسـتخوان   يبا تروماهـا  یآشنائ
  یعضالن

 یو عضالن یصدمات استخوان •
o ها یانواع شکستگ 

o ها یدررفتگ 

o ها یچ خوردگیپ 

o یدگیکش 
o یکوفتگ 

 

 قهیدق  90

ــنائ ــول پ  یآش ــا اص ــگیب از  يریش
 يارتوپد يها یناتوان

 يارتوپد يها یاز نا توان يریشگیاصول پ •
o کمر ياز دردها يریشگیپ 

o مفاصل ياز درد ها يریشگیپ 

o از استئوپروز يریشگیپ 

o یاز اختالالت عضالن يریشگیپ يبرا یارگونوم -
                                                                                                                یاسکلت

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                    مشکالت ارتوپدی در بخشھای مراقبت ویژه : عنوان برنامھ     
 ۳۳۱۱۱۰۰۷۱: كد 

  

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــدي در   یآش ــکالت ارتوپ ــا مش ب
 هاي ویژه بخش

 ژهیمراقبت و يدر بخشها يه ارتوپدیمشکالت اول •

o يارتوپد يپل تروماهایمالت 
 ژهیو مراقبت  يها در بخش يارتوپد ه یثانو مشکالت •

o پا یو افتادگ یتیفورمید 

o ینعضال یاتروف  
o زخم بستر 
o DVT ها یو آمبول 
o يارتوپد يها یعوارص بعد از جراح 

 سندرم کمپارتمان •

 

2  

 يپرسـتار  يهـا  بـا مراقبـت   یآشنائ
ــدیب ــاران  ارتوپ ــش يم ــا در بخ  يه

 ژهیمراقبت و

  يارتوپد يها یدر جراح يپرستار يها مراقبت •
o  لگن  يها یجراح 
o ونیآمپوتاس 
o يها ياورژانس ستون فقرات و ناهنجار یجراح 

 يو کمر  ينه ای، س یگردن يمهره ها
 یو استخوان یپوست يماران با  تراکشن هایمراقبت ب •
 رکت ح یماران بیب يها مراقبت •
 ماران درگچ  یباز مراقبت  •
 یاجتماع یروان يها مراقبت – يه ایتوجهات تغذ •
 ژهیو يها در بخش يماران ارتوپدیب یوتراپیزیاصول ف •
 ماران  یاز بیآموزش بر اساس ن •

 

3  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                            يرتوپد ا يھا ت بخشیریمد : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۷۲كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــد یآش ــا م ــشیریب ــا ت بخ  يه
 يارتوپد

  يارتوپد  يها بخش يها یژگیساختار و و •
 يارتوپد  يها  ز ات  الز م  بخشیتجه  •
 یطیمح  يها  شیپا •
  یانسان يروین •
 ت   یریو  مد یمنیا   •

 

5  

 
 

                                                                    يارتوپد يھا اورژانس : عنوان برنامھ    
 ۳۳۱۱۱۰۰۷۳كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يارتوپد يها اژ در اورژانسیتر • يارتوپد يها با اورژانس یآشنائ
 شکستگی هاي باز •

 دررفتگی مفاصل بزرگ •

 عفونت مفاصل •

 سندرم  ولکمن •

 بافت نرم يب هایآس •

 

1  

  یو مراقبت یبا اقدامات درمان یآشنائ
 يارتوپد يها در اورژانس

 يارتوپد يها ه در اورژانسیاول يها و مراقبت ها درمان •
  و یقه کاربرد کشش پوستیموارد استفاده و طر •

 انواع آرتوز  - یاستخوان

 بسته  يها يانواع جا انداز •

  يو آتل بند يریانواع گچ گ •
و آتل  يریه کاربرد انوا ع گچ گقیموارد استفاده  و طر •

 ها ها در اورژانس يبند

 از آن  یمراقبت از گچ و عوارض ناش •

 یرگیبستر مو یو پر شد گ یعصب ینحوه کنترل  عروق •
)NV & CF( 

 يارتوپد  يها ت عوارض اورژانسیریمد  •
o  اورژانس یاعمال جراح يمار برایب کردنآماده 

4  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                                     نانزد مثل یستم تولیتالالت سخا : برنامھعنوان      

 ۳۳۱۱۱۰۰۷۴كد : 
 

 اعت)زمان(س بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يولـوژ یزیو ف یبـا آنـاتوم   یآشنائ
 د مثل زنانیستم تولیس

 یزن (داخل یبر ساختمان و عملکرد دستگاه تناسل يمرور •
 )یو خارج

 د مثلیستم تولیبر س ير سالمندیتاث •

 

 قهیدق30

و شـناخت   یبا مراحل بررس یآشنائ
 زنان یستم تناسلیاختالالت س

 ال حنحوه گرفتن شرح  •

 : زنان يها يماریب یصیتشخ يها انواع روش •

o يکولوژینات ژنیمعا  
o و  یندوسکپآ -شات ی(آزما یصیتشخ يتست ها

 )یوگرافیرا د
نات و اقدامات ین و بعد از معایح ،قبل  يها مراقبت •

 یصیتشخ
 زنان یستم تناسلیس يعربالگر يروشها •

 

 قهیدق 30

ـ هـا و ا  يمـار یبـا ب  یآشنائ تالالت خ
 زنان یستم تناسلیس

) یسرشت– ی(اکتساب يها يماریانواع ب ینیعلل و عالئم  بال •
  زنان

o م )یم و بد خیتومور ها (خوش خ 
o ینازائ 
o زنان  یستم تناسلیس  يها ستولیف 

o و پروالپس رحم –رکتوسل –ستوسل یس 
 زنان یستم تناسلیس يها انواع عفونت ینیعلل و عالئم  بال •

o یائیدیعفونت کاند  
o یکومونائیونت ترفع  
o تیسیاندوسرو 

 ) PID(  یلگن يها عفونت •
 

1    

و  یبـــا اقـــدامات درمـــان یآشـــنائ
ســتم یدر س يپرســتار يهــا مراقبـت 

 زنان یتناسل

 زنان یستم تناسلیدر اختالالت س يپرستار يها مراقبت •

 زنان   يها یدر جراح يپرستار يها مراقبت •

o یسترکتومیه  
 زنان یتناسل يها و درمان در عفونت يریشگیپ •

 ان یمدد جو یآموزش  خود مراقبت •

 

3  
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                                                 پستان يھا يماریدر ب يپرستار يھا مراقبت : عنوان برنامھ      
 ۳۳۱۱۱۰۰۷۵كد : 

 

 زمان(ساعت) یادگیريبایدھاي  اھداف آموزشي                                                                                                  

 يولـوژ یزیو ف یبـا آنـاتوم   یآشنائ
 پستان

 قهیقد 30 پستان يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور

 يستها  و تومورهایم  پستان (کیخوش خ يهایماریب • پستان يها يماریبا ب یآشنائ
 م پستان)یخوش خ

 بر سرطان پستان يمرور •

o يولوژیو ات يولوزیزیپاتوف  
o پستان نه ساز سرطانیعوامل زم 

o مراحل سرطان پستان 

 ابسه و عفونت پستان •

 

1  

 یطب يها درمان •   یبا اقدامات  درمان یآشنائ
  یجراح يها درمان •
 یپرتو درمان •
 یدرمان یمیش •

 

5/1  

 يهـا  و مراقبت  يریشگیبا پ یآشنائ
 پستان يها يماریب  يپرستار

ن  و بعد از اقدامات و یقبل، ح يپرستا ر يمراقبت ها •
  یدرمان يها روش

 در سرطان پستان یو نوتوان يریشگیپ يها آموزش •

 پستان ییخود آزما •

 یروان يمراقبت ها •
 یو نوتوان یخود مراقبت يها آموزش •
 پستان يها يماریاز ب يریشگیپ يها آموزش •

 

2   
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                                                        مردان يتناسل يھا يماریدر ب يپرستار :عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۷۶كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 قهیقد 30  يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور •  يولوژیزیو ف یبا آناتوم یآشنائ

 يهـا  يمـار یدر ب یصیاقدامات تشخ
 مردان یتناسل

   ینیعالئم بال •
 یشگاهیو آزما یکیزینات فیمعا •

 

 قهیقد 30

ـ هـا و ا  يمـار یبـا ب  یآشنائ تالالت خ
 مردان یستم تناسلیس

 مردان یستم تناسلی) س یسرشت– ی(اکتساب يها يماریب •
 مردان یتناسل يها عفونت •
 تومور ها  •
  ينا بارور •
 کوسلیوار •

 

2  

در   يپرسـتار  يبامراقبت ها یآشنائ
 مردان یستم تناسلیاختالالت س

  یستم تناسلیس يها یدرجراح يپرستار يها مراقبت •
o یپروستاتکتوم  
o TUR 

 مردان یتناسل يها و درمان عفونت يریشگیپ •

 انیمدد جو یآموزش  خود مراقبت •

 

2  
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                           يادرار يو مجار يویدر اختالالت کل يپرستار يھا مراقبت : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۷۷كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يو مجـار  يویستم کلیبا س یآشنائ
 يادرار

 يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور •
o يادرار يه و مجاریساختمان کل 

آب و  –د و باز یه   در تعادل اسیک کلیولوژیزیاعمال ف •
 م فشار خونیتنط –دفع مواد زائد  –ها  تیالکترول

 نیتروپوئتیار
 

1  

در  یصــیبــا اقــدامات تشخ یآشــنائ
 يادرار يه و مجاریکل  يها يماریب

 ادراري ه و سیستمیکل يها يماریدر ب تشخیصی اقدامات  •

 يرجاه و مین کننده عملکرد کلییتع  یصیتشخ يها تست  •
  يادرار
o یشگاهیآزما  
o ير برداریتصو  
o ها یندوسکپآ 

ن و بعد از اقدامات یح ،قبل   يپرستار يها مراقبت •
 هیستم کلیدر س یصیتشخ

 

1  

ه و یــکل  يهــا يمــاریبــا ب یآشــنائ
   يادرار يمجار

  کلیه مزمن و حاد نارسایی •

o يپرستار يها و مراقبت یاقدامات درمان  
 : ها عفونت •

o تیلونفریپ -ه یآبسه کل -تیستیس 
o ت حاد و مزمنیگلومرول 

o يپرستار يها و مراقبت یاقدامات درمان  
o مار و خانوادهیبه ب  یخود مراقبت يها آموزش 

 

1  

ه و یــکل  يهــا يمــاریبــا ب یآشــنائ
 - يادرار يمجار

ــان  ــدامات درم ــت یاق ــا و مراقب  يه
 يپرستار

 ک یسندرم نفروت •

 يادرار يه و مجاریستم کلیدر س یسرشت هاي ناهنجاري •
 يستم ادراریس یعروق يها يماریب •
 کیمثانه نورولوژ •
 يادرار ياریاخت یب •
 يستم ادراریه و سیع  کلیشا يها تومور ها و سرطان •

 

2 
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                                                   يادرا يو مجار يویستم کلیس يھا اورژانس : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۰۷۸كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ کل  يهـا  بـا اورژانـس   یآشنائ ه و ی
و  یو اقـدامات درمـان   يادرار يمجار

   يپرستار يها مراقبت

 يادرار يه و مجاریکل يتروماها •
 يادرار يدر مجار يزیخونر •

o يپرستار يها و مراقبت یاقدامات درمان  
  يادرار يها گنس •

o يپرستار يها و مراقبت یاقدامات درمان  
 سیدرونفروزیه •
 يستم ادراریس یفع اختالالت و مشکالت د •

o يادرار احتباس حاد  
o يپرستار يها و مراقبت یاقدامات درمان  

 ه یحاد کل ینارسائ •

• ATN 

o يپرستار يها و مراقبت یاقدامات درمان 
 

2  

آشنائی بـا مـوارد اسـتفاده کـاربرد     
 دیالیز و 

 .CRRT  

o  موارد استفاده و کاربرد دیالیز 

o CRRT)Contenious renal replacement 

therapy   

•  

 ساعت 1

مراقبتهـاي پرسـتاري در   آشنائی بـا  
 اورژانسهاي کلیه و مجاري ادراي

هاي کلیه و مجاري  مراقبت هاي پرستاري در اورژانس •
 ادراري
 بر قراري خط وریدي •

 پایش وضع همودینامیک •

 تعبیه سوند فولی •

 ده ادراري پایش برون •

 ها پایش الکترولیت •

 بر رسی ادرار از نظر همولیز و هماچوري •
 

 ساعت 2
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                    )۱ز(یالید يدر بخش ھا يپرستار ياصول مراقبت ھا : برنامھ عنوان      

 ۳۳۱۱۱۰۰۷۹كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 مدیریت بخش دیالیز  • مدیریت  بخش دیالیزآشنائی با 

 تجهیزات و فضاي بخش همودیالیز •

 خصوصیات  نیروي هاي انسانی  (تیم دیالیز) •

 اهداف بخش دیالیز  •

 ساعت  2

 )  CRRT  -همودیالیز  -انواع دیالیز (صفاقی  • آشنائی با انواع دیالیز 

همودیالیز و دیالیز به  –تفاوت بین دیالیز صفاقی  •

 CRRTروش 

 اندیکاسیون دیالیز حاد و مزمن •

 معرفی انواع محلول دیالیز  •

 داروهاي مورد استفاده در دیالیز  •

2 

آشنائی با موارد استفاده و طریقه کـاربرد  
 دیالیز  صفاقی

 معرفی دستگاه دیالیز  و ظمائم آن  •

 اصول فیزیولوژیک همودیالیز  و دیالیز صفاقی •
استفاده و طریقه معرفی انواع صافی دیالیز و موارد  •

 کاربرد آن

 روش هاي تصویه آب  •

 روشهاي ضد عفونی دستگاه همودیالیز •

 

 ساعت 1
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ــھ ــوان برنام ــا : عن ــت ھ ــول مراقب ــتار ياص ــا يپرس ــش ھ ــد يدر بخ                                        )۲ز(یالی

 ۳۳۱۱۱۰۰۸۰كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــتگاه      ــه دس ــات اولی ــا تنظیم ــنائی ب اش
 همودیالیز

 آماده کردن بیمار براي  دیالیز •

 راههاي دستیابی به عروق براي همودیالیز   •

 تنظیم دستگاه همو دیالیز  •

 مفهوم وزن خشک در انجام دیالیز  •

o  عالئم کاهش و افزایش وزن خشک 

o روش تعیین وزن خشک 

 روشهاي انداز گیري کفایت دیالیز  •

 

 ساعت ۲

عوارض کوتاه مدت  و دراز مدت  همودیالیز و و  • آشنائی با عوارض همو دیالیز  

 روش پیشگیري و مداخالت پرستاري 

 عفونی و شایع در بخش دیالیز بیماریهاي •

 خونریزي-هیپوتانسیون و شوك -آنمی  •

 اختالالت گوارشی  •

 پدیده بازگشت مجدد  •

 مشکالت روحی روانی   •

 ا ساعت

 ویژگی هاي دیالیز در کودکان  • آشنائی با دیالیز در شرایط ویژه

 ویژگی هاي دیالیز در افراد سالخورده •

 دیالیز در بیماران دیابتی  •

۱ 

 و مقایسه آن با همودیالیز  CRRTکاربرد   •  CRRTاشنائی با موارد استفاده 

هموفیلتراسیون و همودیافیلتراسیون، دیالیز صفاقی و  •

 انواع آن

 ساعت ۱
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ــھ:   ــوان برنام ــالیز(عن ــاي دی ــش ھ ــتاري در بخ ــاي پرس ــت ھ ــول مراقب                                    )۳اص
 ۳۳۱۱۱۰۰۸۱كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنادي با اصول مراقبتهاي پرستاري  در 
 هنگام دیالیز  

 ECGمانیتورینگ  •

 مانیتورینگ همودینامیک •

 تنظیم آب و الکترولیت  •

 -BUN –بررسی آزمایشگاهی  (الکترولیتها  •

Creatinine  - CBC 

 بررسی کفایت دیالیز •

3 

 آموزش به بیمار و خانواده بیمار • آشنائی با روش آموزش بیمار و خانواده  

 مراقبت از فیستول  •

 تغذیه و  رژیم غذائی در بیماران دیالیزي    •

 فعالیت  در بیماران دیالیزي  •

 در بیماران دیالیزيدارو هاي مورد استفاده  •

 زمان مراجعه به پزشک   •

 عالئم  نیاز به دیالیز مجدد   •

 ساعت 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستاری( ھای پر صفاقی و مراقبت یالیز  جام  د صول ان مھ:  ا نوان برنا                                        )۴ع
 ۳۳۱۱۱۰۰۸۲كد : 
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 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 مفهوم دیالیز صفاقی  •  اشنائی با دیالیز صفاقی

 انواع دیالیز صفاقی (سرپائی مداوم و خودکار) •

 موارد استفاده  دیالیز صفاقی  •

 طریقه کاربرد دیالیز صفاقی  و مراحل آن •

o  آماده کردن بیمار 

o   روش دسترسی به پرده صفاق 

o محلول ها ي دیالیز و کاربرد آنها 

o  نحوه انجام تعویض دیالیز صفاقی در بیمارستان  و منزل 

 عوارض دیالیز صفاقی  •

o دادن از دست مایعات، تجمع محلول، خروج در مشکل 

 مایعات،

o  ،کاتتر، محل عفونت پریتونیت 

o موارد اورژانسی در دیالیز صفاقی 

  و سوراخ شدن کاتتر–عفونت ها 

o  حین دیالیز  معمول مشکالت سایر 

 مراقبتهاي پرستاري در دیالیز صفاقی •

3 

آشــنائی بــا روش آمــوزش بــه 
 بیمار و همراهان

 نحوه تغذیه بیمار دیالیزي •

 نحوه فعالیت بیمار دیالیز صفاقی •

 داروهاي مورد استفاده  •

 عالئم هشدار دهنده روش پیشگیري از عفونت و روش پیگیري •

 روش دیالیز صفاقی در منزل  •

 وسایل مورد نیاز براي دیالیز صفاقی و روش کاربرد آن •

2 
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 آموزش مراقبت از خود  در منزل  •
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                                                       )۱(اختالالت  دستگاه گوارشدر  يپرستار :عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۸۳كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يولـوژ یزیفو  یبـا آنـاتوم   یآشنائ
 دستگاه گوارش

 قهیدق 30 دستگاه  گوارش  يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور •

و  ینیبــا تظــاهرات بــال   یآشــنائ
ــا روش ــیتشخ يهـ ــتگاه  یصـ دسـ

 گوارش 

 یاختالالت گوارش  ینیتظاهرات بال •
ستم گوارش و توجهات یدر س یصیتشخ يها روش •

 يپرستار
o ینینات بالیمعا   

o   یشگاهیآزما   یصیتشخ يتست ها                  

o یاندوسکپ  يرو ش ها 
o  ير برداریتصو  
o یتوموگراف   

 

 قهیدق 30

در  يپرستار يها با مراقبت یآشنائ
 اختالالت  دستگاه گوارش  

 دستگاه گوارش    یفوقان ياختالالت مجار •

o یغدد بزاق يها يماریب 
o يمر يها  يماریب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      يمعد يها يماریاختالالت و  ب •

o   درمان و  يها ک اولسر و روشیت و پپتیگاستر
 يمراقبت پرستار

 يرود ه ا يها يماریاختالالت و ب •
o  درمان و  يها ر و روشیک پذیسندرم روده تحر

 مراقبت 

 اختالالت انورکتال   •

o مدفوع ياریاخت یب -نفخ -اسهال -بوستی 

o دیهموروئ 
 تیسیآپاند •
 تیتونیپر •
 دستگا ه  گو ارش   يتومور ها •

o م یخ خوش يتومو ر ها 

o میبد خ يتومور ها 
 

4  
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                                                            )۲(اختالالت  دستگاه گوارش  يپرستار : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۰۸۴كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــتگاه   یآش ــتالالت  دس ــا اخ ب
 گوارش 

 يپرستار يها وپانکراس و مراقبت يکبد يها يماریب •
 مربوط

قبل و بعد  يها مراقبتسه صفرا  و یت ، سنگ کیستیکولس •
  یستکتومیسه از کول

• ERCP 

 ع یستم گوارش بر حسب مناطق شایس یانگل يعفونت ها •

 يها يماریمورد استفاده در کنترل و درمان ب يداروها •
 یستم  گوارشیس
 

5/2  

  يپرسـتار  يبا مراقبت ها یآشنائ
ها و اخـتالالت دسـتگاه    يماریدر ب

 گوارش

 : مارانیدرب يپرستار يها مراقبت •

 يها مراقبت -NG Tubeقه گذاشتن یموارد استفاده و طر •
 قبل و بعد از آن

 یه میتغذ PEGق لوله معده  و یکه از طر یمارانیمراقبت از ب •
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            شوند                                                                                                                         

 يماران دارایب يش مراقبت از خود در منزل برازآمو •
 دستگاه گوارش   یاستوم

 

5/2 

 
 

                                                         دستگاه گوارش  يھا ژانس اوردر يپرستار :عنوان برنامھ    
 ۳۳۱۱۱۰۰۸۵كد :

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

  يپرسـتار  يهـا  با مراقبـت  یآشنائ
                                                                                          گوارش                                                                                                                          يها در اورژانس

                                                                                                                                                                 : ها در دستگاه گوارش   اورژانس •

o  یگوارش يها يزیدر خونر   

o روده                                                            انسداد                                                         

o ت حاد                                                                                                                        یپانکرات                                                                                                                                                                                         

o ت حاد  یستیکولس 

o                                                                                                                  شکم  حاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 گوارش يها در اورژانس یو درمان يریشگیاقدامات پ •

 گوارش يها در اورژانس يپرستار يها مراقبت •

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
در بیماران با مشکالت حاد و شرایط عملکرد سیستم تنقسي  عنوان برنامھ:     

 ۳۳۱۱۱۰۰۸۶كد :                      بحراني

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

سـی  فآشنائی با عملکـرد سیسـتم تن  
مشکالت حاد و شرایط  در بیماران با

 بحرانی

سیستم ریوي (قفسه سینه، راه هاي هوایی، گردش خون  •
 ریوي و لنفاوي)

 عملکردهاي اصلی سیستم ریوي (تهویه، تنفس) •

 مفاهیم مهم در عملکرد سیستم تنفسی  •

o حجم ها و ظرفیت هاي ریوي 

o  کار تنفسی 

o  (تالش تنفسی) نیروي دمی 

o  تهویه و پرفیوژن 

o تنظیم تنفس 

o  محتواي اکسیژن خونی 

 منحنی انفکاك اکسی هموگلوبین)  •

 

5  

 
 

                                                                يستم تنفسیدر اختالالت س يپرستار : عنوان برنامھ   
 ۳۳۱۱۱۰۰۸۷كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

بــا ســاختمان و عملکــرد  یآشــنائ
 )1( یستم تنفسیس

، گردش خون ییهوا ينه، راه های(قفسه س يویستم ریس •
 )يو لنفاو يویر

 ه، تنفس)ی(تهو يویستم ریس یاصل يعملکردها •

م تـنفس  ی، تنظـ ی(کـار تنفسـ   یستم تنفسیم مهم در عملکرد سیمفاه
 ن)یهموگلوب یانفکاك اکس ی، منحنیژن خونیاکس يمحتوا

 

5/2 

ر یغ یصیتشخ يبا روش ها ییآشنا
ـ ماران ریدر ب یو تهاجم یتهاجم   يوی

 )1و نقش پرستار(

o نهیقفسه س یوگرافیراد 

o يمتر یپالس اکس 
o ABG 

o PFT  
o خلط  یکشت و بررس 

 يربرداریتصو يروش ها •
 یبرونکوسکوپ •
 توراسنتز •
 ين و بعد از روش هایقبل، ح يپرستار يمراقبت ها •

  یصیتشخ
 یصیتشخ ينه روش هایالزم در زم يآموزش ها

5/2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 

 
 

 يھایماریدر ب يو تھاجم ير تھاجمیغ يصیتشخ يروش ھا : عنوان برنامھ   
 ۳۳۱۱۱۰۰۸۸كد :                          يویر
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 یصــیتشخ يبــا روش هــا ییآشــنا
ــاجمیغ ــاجم یرته ــاران یدر ب یو ته م
 و نقش پرستار  يویر

o قفسه سبنه یوگرافیراد 

o يمتر یپالس اکس 
o یکاپنوگراف 
o ABG 

o PFT  )یسموگرافیپلت ،يرومتریسپا ( 

o خلط  یکشت و بررس 

o یت ی، سي(اسکن و ام آر آ يرداریتصو يروش ها 
 ) يو، اسکن هسته ایآنژ

o یبرونکوسکوپ 
o توراسنتز 

 ين و بعد از روش هایقبل، ح يپرستار يمراقبت ها •
  یصیتشخ

 یصیتشخ ينه روش هایالزم در زم يآموزش ها •
 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
و  ازھاي خوني در اختالالت تنفسيگتفسیر تغییرات  عنوان برنامھ:     

 ۳۳۱۱۱۰۰۸۹كد :                              متابولیک
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ازهـاي  گآشنایی با تفسیر تغییـرات  
 خونی در اختالالت تنفسی

 ازهاي خونیگشاخص هاي طبیعی در  •

o  مکانیسم هاي تنظیم تغییرات اسیدي بازي 

 

1  

 نحوه تهیه نمونه  خون شریانی  • آشنائی با تهیه نمونه خون شریانی 

o (تست آلن) ها  بررسی شرب بافتی دست 

o سرنگ هپارینه تهیه 

o تکنیک نمونه گیري خون شریانی 

o افتراق خون شریانی و وریدي 

 

 دقیقه30

آشنائی با مقادیر طبیعی  بررسی 
 گازهاي خونی

یر طبیعی در بررسی نتایج آزمایشگاهی گازهاي غمقادیر  •
 خونی

 قیقهد30

آشنائی با تفسیر نتایج آزمایش 
 گازهاي خونی

 هاي خونی ازگتفسیر نتایج آزمایشگاهی اصول  •

 در علل ،تظاهرات و تدابیر درمانی  •

o دوز تنفسی یاس 

o آلکالوز تنفسی 

o  اسیدوز متابولیک 

o آلکالوز متابولیک 

o اسیدوز و آلکالوز جبران شده  نسبی 

o  اسیدوز و آلکالوز جبران شده  کامل 

o اختالل اسید و باز میکس جبرانی و غیر جبرانی 

  

2  

آشنائی با مداخالت  پرستاري در 
 اختالالت گازهاي خونی  

 هاي پرستاري  در اختالالت گازهاي خونی مراقبت •

 
1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                               يژن درمانیقھ کاربرد  اکسیموارد استفاده و طر : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۰۹۰كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

قـه  یبا موارد اسـتفاده و طر  یآشنائ
 یژن درمانیکاربرد  اکس

 ژن یو هدف از کاربرد اکس یژن درمانیف اکسیتعر •

 تاثیر اکسیژن درمانی در انواع هیپوکسی  •

 ژن در بدنیعوامل موثر در انتقال اکس •

 

2  

  يها پرستار با روش هاو راه یآشنائ
 ژنیز اکسیتجو

 يریکار گه ژن با استفاده از بیز اکسیتجو يها روش •
 : ستم کم فشاریس

o ینیسوند ب)nasal prong( 
o  ماسک ساده 

o  ماسک با تنفس مجددrebreathing 

o بدون تنفس مجدد ماسکnon rebreathing 

 يریکار گه ژن با استفاده از بیز اکسیتجو يها روش •
 : ستم کم فشاریس

o ال یکاتتر ترانس تراک 

o يماسک ونچر 
o قطعهT)T piece ( 

  یژن درمانیاطات مربوط به اکسیاحت •
 یژن درمانیعوارض اکس •
 ژنیت با اکسیمسموم •

مراقبتهاي پرستاري در پیشگیري از عوارض و  •
 مسمومیتهاي اکسیژن درمانی

 

3  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
  يدستگاه تنفس يو التھاب يعفون يھا يماریبدر  يپرستار : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۰۹۱كد :                      يفوقان
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و  یعفـون  يهـا   يمـار یبا ب یآشنائ
                          یفوقان  یدستگاه تنفس  یالتهاب

 یفوقان یستم تنفسیس يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور •
 یستم تنفسیس  یو عفون یاختالالت التهاب يولوژیزیپاتو ف •

  یفوقان
  ير برداریو تصو یشگاهیآزما يافته هایتظاهرات و  •
 : در يپرستار يها درمان و مراقبت •

o تینیر 
o ت حاد و مزمنینوزیس 

o ت حاد و مزمنیفارنژ 

o  لوزه يآبسه رو-التهاب لوزه ها و لوزه سوم 

o تیالرنژ 
o  مار یبه ب یو خود مراقبت يریشگیپ آموزش 

  

5/2  

و   يانســداد يمــاریب بــا یآشــنائ
 یفوقان یهوائ يها صدمات راه

 یستم تنفسیس  یو عفون یاختالالت التهاب يولوژیزیپاتو ف •
  یفوقان

  ير برداریو تصو یشگاهیآزما يافته هایتظاهرات و  •
 : در يپرستار يها درمان و مراقبت •

o خواب نیح یانسداد راه هوائ 

o ینیب يزیخونر 
o ینیب یشکستگ 
o ینیانسداد ب 
o (ادم الرنکس) انسداد حنجره 

 مار  یبه ب یو خود مراقبت يریشگیآموزش  پ •

 

5/2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
دستگاه   يو عفون يالتھاب يھا يماریبدر  يپرستار : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۰۹۲كد :                    يتنفس  يتحتان
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و  یالتهـاب  يهـا  يمـار یبـا ب  یآشنائ
 یتنفســ  یدســتگاه تحتــان  یعفــون

 )         ی(پنومون

 و انواع آن یپنومون •

o   از جامعه یاکتساب یپنومون 

o  یمارستانیب یپنومون  
o یمنیستم ایماران با نقص سیدر ب یپنومون 

 ونیراسیآسپ یپنومون •

 

1 

افتـه  یپرستار بـا عالئـم  و    یآشنائ
 يدرمان و مراقبت هـا  – ینیبال يها

 يپرستار

 ير برداریو تصو یشگاهیآزما يافته هایتظاهرات و  •
  یدرمان طب •
 یعوارض جانب •
  يپرستار يها مراقبت •
   يمار و مالحظات سالمندیآموزش به ب •

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 

و  یالتهـاب  يهـا  يمـار یبـا ب  یآشنائ
 (سل) یفوقان یستم تنفسیس یعفون

 سل يو طبقه بند  يویسل ر •

 عوامل خطرانتقال و  •

  يولوژیزیپاتو ف  •
  یصیتشخ يافته هایو  ینیتظاهرات بال •

o جیر نتاین و تفسیتوبرکول یتست پوست 
o فرون سل) یسل(کوانت یتست طالئ 

 یدرمان طب •
مراقبت از خود در  يها و آموزش يپرستار يها مراقبت •

 منزل

 

3 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                             يستم تنفسیس يھا يماریدر ب يپرستار :عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۰۹۳كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يویون ریپرتانسیبا  ه یآشنائ 
 

 يویرون یپرتانسیه •
o يافته های -ینیتظاهرات بال- يولوژیزیپاتوف 

 یصیختش
o یدرمان طب 

 مار یبه ب یو آموزش خود مراقبت يمراقبت پرستار •

 

1 

ـ  يمـار یبـا ب  یآشنائ ـ ر -  یقلب  يوی
 (کورپولمونال )

 کورپولمونال يماریبر ب يمرور  •

o يافته های ینیتظاهرات بال- يولوژیزیپاتو ف 
 یصیختش

o یدرمان طب 
o  به  یو آموزش خود مراقبت يپرستارمراقبت

 ماریب

 

1 

 يبر برونشکتاز يمرور • يبا برونشکتاز یآشنائ
o يافته های -ینیتظاهرات بال- يولوژیزیپاتو ف 

 یصیختش
o یدرمان طب 

 ماریبه ب یو آموزش خود مراقبت يمراقبت پرستار •

 

1 

 کیستیبروز کیبر ف يمرور • کیستیبروز کیبا ف یآشنائ
o ک یستیبروز کیف يولوژیزیپاتو ف 

o -یصیتشح يافته های- ینیتظاهرات بال 
o یدرمان طب 
o به  یو آموزش خود مراقبت يمراقبت پرستار

 کیستیبروز کیف ماریب
 

2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                   ھیر يمزمن انسداد يھا يماریبدر  يپرستار : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۰۹۴كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يهـا  يمـار یب پاتولوژي  با یآشنائ
 ه یر يمزمن انسداد

 هیمزمن ر يها يماریب يولوژیزیپاتوف •
o ت مزمن(یبرونشCOPD( 
o زم (یآمفCOPD( 
o تیولیبرونش 
o آسم 

 

5/1  

آشــنائی بــا علــل ، تظــاهرات بــالینی و 
روشهاي تشخیصی بیماریهاي مـزمن  

 ریه

  ینیعلل و تظاهرات بال •
 هیمزمن ر يها يماریب یصیتشخ يها روش •

 

1  

آشـــنائی بـــا اقـــدامات درمـــانی و    
مراقبتهاي پرستاري بیماریهاي مـزمن  

 ریه

 ه یمزمن ر يها يماریدر ب یو درمان يریشگیر پیتداب •

o کاهش عوارض خطر ساز 

o یدارو درمان 
o یژن درمانیاکس  
o بکار کیري دستکاههاي حمایتی 

1 

ــتاري        ــاي پرس ــا و مراقبته ــنائی ب آش
 بیماریهاي مزمن ریه

 هاي مزمن ریه هاي پرستاري در بیماري تدابیر و مراقبت •

o ها فعالیت 

o تغذیه 

o استفاده از دارو ها 

 هیبا اختالل مزمن رمار یب يبرا یآموزش خود مراقبت •
o يسازگار يار هایمع  

 هیمزمن ر يها يماریدر ب یتوانبخش •
o ینات تنفسیتمر 
o یت عضالت دمیتقو 

 

5/1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 

 
و سندرم   يحاد تنفس ينارسائدر  يپرستار يمراقبت ھا : عنوان برنامھ   
 ۳۳۱۱۱۰۰۹۵كد :            يسترس تنفسید
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و   یحاد تنفس یبا  نارسائ یآشنائ
 مربوط  يپرستار

 یحاد تنفس ینا رسائ •
 سندرم  •

o يافته های -ینیتظاهرات بال- يولوژیزیپاتو ف 
 یصیختش

o يمراقبت پرستار یدرمان داروئ 
 

1  

 یسترس تنفسیسندرم دبا یآشنائ 
 )ARDSحاد (

 

 حاد یسترس تنفسیسندرم د •

o يافته های -ینیتظاهرات بال- يولوژیزیپاتو ف 
 یصیختش

o یرمانده یتغذ – یدرمان داروئ  
o یکیه مکانیکاربرد  تهو 
o يمراقبت پرستار 

 

2  

آشــنائی بــا تشــخیص و درمــان و  
هاي پرسـتاري در آمبـولی    مراقبت

 ریه 

 مروري بر آمبولی ریه:  •

o  پاتو فیزیولوژي 

o  تظاهرات بالینی یافته هاي تشحیصی 

o  درمان  طبی 

o درمان جراحی 

o مراقبت پرستاري و آموزش خود مراقبتی به بیمار 

  مانیتورینگ 

  اکسیژن درمانی و کاربرد دارو ها 

 آموزش هاي الزم 

 

2  
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 يھا و مراقبت يستم تنفسیدر اختالالت س يمشکالت عموم : عنوان برنامھ  

 ۳۳۱۱۱۰۰۹۶كد :          مربوطھ  يپرستار
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در  یبا مشـکالت عمـوم   یآشنائ
ـ یاخــتالالت س و  یســتم تنفسـ

 يپرستار يها مراقبت

 يهـا  و مراقبـت  یسـتم تنفسـ  یدر اخـتالالت س  یمشکالت عمـوم 
 يپرستار

 ر موثریغ یتنفس يالگوها •

 ه  یه خلط و ترشحات ریدر تخل یعدم توانائ •

 ه هایر  يعدم تبادل گاز •

 تیعدم تحمل فعال •
  یه کافیعات و تغذیافت  مایعدم در •
 خواب نا مناسب يالگو •

 عفونت •

 یمار از خود مراقبتیب یعدم دانش کاف •
 راب  و ترس طاض •

  یو خانوادگ یشخص يعدم سازگار
 

5/2  

بهبود تبادالت  يبا راهکارها یآشنائ
 هیدر ر يگاز

در  یر تهاجمیبه عنوان روش غ یژن درمانیروش اکس •
  یدرمان اختالالت تنفس

 مناسب یتنفس يکاربرد الگوها •

 انجام آن  یوچگونگ یزشیانگ يرومتریکاربرد  اسپموارد  •

 )MDIزر کوچک (یقه کاربرد  نبوالیموارد استفاده و طر •
 )IPPBتنفس با فشار مثبت متناوب ( •
 نه یقفسه س یوتراپیزیفانجام  یچگونگ •

 یساکشن راه تنفس •
 

5/2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                 و مراقبتھای پرستاری يویون ریراسیآسپ : عنوان برنامھ   
 ۳۳۱۱۱۰۰۹۷كد :  د
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ون  یراسیآسپ پاتولوژي با  یآشنائ
 زمینه هاي  ایجاد کننده آن و  يویر

 ون یراسیآسپ يپاتولوژ •

 ونیراسیآسپ يعوامل خطر زا •

o د یت شدیفعال 

o از صدمه مصرف  یناش ياریکاهش سطح هوش
 تیمسموم -الکل-مسکن -دارو

o استفراغ و تهوع 

o يسکته مغز 
o یست قلبیا  
o یهوشیب  

 گلوت و حنجره  ياختالالت باز تاب ها •

 

1  

 آشنائی با زمینه هاي آسـپیرا سـیون   
 در بخش هاي مراقبت ویژه

 ژهیمراقبت و يون در بخش هایراسیجاد آسپیعوامل  ا •

o به پشت و  محدود شدن  يریت قرار گیعضو
 حرکت 

o ون،یوباسینتی،ا ینیب يوجود لوله ها 

o التوریونت 

o کبارهیا ی/ه متناوب و یتغذ 

 ر معدهیه تاخیتخل -نفخ شکم •

 

 قهیقد 30

آشنائی با مـداخالت  پرسـتاري در   
 آسپیراسیون  ریوي 

 اقدامات پیشگیري  •

 هاي حین تغذیه لوله اي مراقبت •

 مراقبت بعد از لوله گذاري تراشه /تراکیاستومی   •
 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                يھوائ يھا در انسداد راه يمداخالت اورژانس : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۰۹۸: كد 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

زمینه هاي ایجاد کننده آشنائی با 
 انسداد راه هوائی 

 

  یجاد کننده انسداد راه هوائیا ينه هایزم •
o ادم -س یگلوتی( اپيمارینه بیبرونش در زم یتنگ

 آبسه لوزه  -طان حنجرهرس -حنجره

o لخته خون استفراغ -یغذائ ي( تکه هایجسم خارج 

o  یظ راه هوائیلغترشحات  
o دیروئیا تیمثل تومور  یهوائ يها راه يفشار رو- 

 يغدد لنفاو یبزرگ
o یمحافظت يها فقدان باز تاب  
o  یهوشیبعقب برگشتن توده زبان به علت به 

 

1  

  یعالئم انسداد راه هوائ • اشنائی با عالئم انسداد راه هوائی
o ياریکاهش سطح هوش 
o مار /مصدومیب یتالش تنفس 

o نهیسه سقفنه بودن حرکت یر قریغ 

o یعضالت کمک يریکار گه ب 
 دور)یه (وجود استریر يو سمع صدا یبررس •

 

 قهیقد 30

ــوري در   ــداخالت  ف ــا م ــنائی ب آش
 انسداد راه هوائی  

 یفوقان یدر انسداد راه هوائ يمداخالت  فور •
o ون( یپر اکستانسیاستفاده از مانور هchin lift( 
o حرکت هوا با مشاهده ،سمع و لمس قفسه  یابیارز

 نهیس

o  پاك کردن ترشحات دهان 

o تا  یارج کردن جسم خارحخ يخ  برایملیمانور ها
 خروج عامل انسداد

o جخاردر صورت  ینیا بی  یدهان يرویاستفاده از ا 
  یجشدن جسم خار

 ا توسط ماسک و آمبو بگیاح •

 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
حین و بعد از  گذاشتن لولھ  ،ھاي پرستاري قبل  مراقبت عنوان برنامھ:    

   تراکیاستوميتراشھ /
                                                                                                                                      

 ۳۳۱۱۱۰۰۹۹كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري     اھداف آموزشي                                                                                              

هـاي پرسـتاري    آشنائی با مراقبت
 گذاشتن لوله تراشه   ازقبل 

 
 
  

 موارد استفاده بکار گیري لوله تراشه  •

 ذاشتن لوله تراشهگنحوه تصمیم گیري براي  •

 وسایل الزم براي اینتیوباسیون:  •

o انتخاب لوله تراشه 

o اکسیژن درمانی قبل از گذاشتن لوله 

o  متري و مانیتورینگ  اکسیپالسECG  
 

1 

هـاي پرسـتاري    آشنائی با مراقبت
 گذاشتن لوله تراشه   حین 

 

o تکنیک گذاشتن لوله تراشه 

o روش تعیین درستی محل لوله تراشه 

o هاي پرکردن کاف لوله تراشه  روش 

o  روش فیکس کردن لوله تراشه 

 دقیقه 30

آشنائی با مراقبتهاي پرستاري بعد 
 از گذاشتن لوله تراشه  

   راشهتهاي پرستاري در بیمار داراي لوله  مراقبت •
o  بررسی صداهاي تنفسی 

o  کاپنو گرافی– پالس اکسیمتري بکار گیري 

o  تهیهCXR  
o  ساعت یا بر حسب  2تغییر وضعیت بیمار هر

 ضرورت 

o به روش  ساکشن راه هوائی بر حسب ضرورت
 استریل

  دقیقه 30

آشنائی بـا روشـهاي پیشـگیري و    
 مراقبت از عوارض اینتیوباسیون

o (پیشگیري و مراقبت) عوارض اینتیوباسیون 

 
 دقیقه  30

جدا کردن بیمـار   آشنائی با اصول 
خـارج  از دستگاه  تهویه مکانیکی و 

 کردن لوله تراشه 

مبناي تصمیم گیري براي جدا گردن بیمار اینتیوبه از دستگاه  •
 تهویه مکانیکی 

 مبناي تصمیم گیري براي خارج کردن لوله تراشه •

o  همودینامیک و ریتم  بیمار  -وضعیت تنفس بیمار 

o رفع مشکل زمینه اي و باز گشت تنفس با کفایت 

  

 دقیقه 30

هـاي پرسـتاري    آشنائی با مراقبت
 کردن لوله تراشهارج خبعد از 

 مرطوب و گرم با ماسک/ هواي دادن اکسیژن  •

 تعداد و عمق تنفس و الگوي تنفس  پایش  •

 ABG/متري  اکسیژن خون شریانی با پالس اکسی پایش •

 آموزش بیمار براي استفاده از سرفه موثر و تنفس عمیق •

 دقیقه 30
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
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حین و بعد از   ،ھاي پرستاري قبل  مراقبت ادامھ عنوان برنامھ:       
   تراکیاستوميتراشھ /گذاشتن لولھ 

                                                                                                                                      
 ۳۳۱۱۱۰۰۹۹كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــم در   ــات مهـ ــا توجهـ ــنائی بـ اشـ
 بکارگیري لوله تراکیاستومی 

 اندیکاسیون بکارگیري تراکیاستومی •

 روش بکارگیري لوله تراکیاستومی •

فیکس گردن لوله تراکیاستومی و پانسمان محل روش  •
 انسزیون

 مراقبت از محل اتسزیون و طریقه تعویض پانسمان  •

 روش خارج کردن /تعویض لوله تراکیاستومی  •

•  

 دقیقه 30

ــا روش ــنائی ب ــن  آش ــاي ساکش ه
 تراشه یا لوله تراکیاستومی 

 اندیکاسیون ساکشن لوله تراشه •

 هاي آنها تفاوتهاي ساکشن کردن لوله تراشه و  روش •

o  روش ساکشن باز 

o روش ساکشن بسته 

 اصول انجام ساکشن درست و بی عوارض  •

o  آگاه کردن بیمار  در هر بار تصمیم گیري براي
 ساکشن (حتی بیمار بیهوش)

o  روش انتخاب شماره سوند  مناسب براي ساکشن
 کردن

o تعیین محدوده هدایت سوند ساکشن 

o  اطفال –تعیین محدوده فشار منفی  (در بزرگساالن- 
 بیماران مستعد خونریزي )

o  زمان ساکشن کردن  طول 

o نحوه وارد و خارج کردن سوند ساکشن 

 کارگیري ساکشن به روش بسته ه روش ب •

 حلقی -بهداشت دهان و ساکشن دهانی رعایت  •

 عوارض ساکشن کردن  پیشگیري و مراقبت از  •

 ي انجام سرفه و تنفس عمیق آموزش به بیمار برا •

 

 ساعت 1
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حا             موارد استفاده و طریقھ کاربرد سیستم تخلیھ پلور عنوان برنامھ: 
۳۳۱۱۱۰۱۰۰كد :  د                        

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــتالالت   ــا و اخ ــا بیماریه ــنائی ب آش
نیازمند بـه کـاربرد سیسـتم هـاي     

 تخلیه پلور

 ها و اختالالت نیازمند به سیستم تخلیه پلور بیماري •
o  علل استفاده از سیستم تخلیه پلور 

 

  دقیقه 30

آشنائی با موارد استفاده و طریقـه  
 کاربرد سیستم تخلیه پلور 

 سیستم هاي تخلیه  یکطرفه و موارد استفاده آنها •
o  سیستم تخلیه یک شیشه اي 
o  سیستم تخلیه  دو شیشه اي 
o  سیستم تخلیه سه شیشه اي 
o )سیستم تخلیه عایق آبatrium Ocean(   و

)atrium oasis( 
o ساکشن خشک با سیستم دریچه یکطرفه 

 

  دقیقه30

آشنائی با مداخالت پرستاري  قبل و 
حین و بعد از بکارگیري سیستم 

 تخلیه پلور 

 Chestآماده کردن ( روحی و جسمی )بیمار براي گذاشتن  •

Tube 

اشتن  ذآماده کردن وسایل الزم براي توراکوستومی و گ •
Chest tube  

 نحوه آماده کردن  سیستم تخلیه پلورمورد نیاز  •
هاي الزم قبل ، حین و بعد از وصل  ها و همکاري احتیاط •

 سیستم تخلیه پلور
 

 دقیقه 30

مراقبتها و مداخالت پرستاري بعد از 
 بکار گیري  سیستم تخلیه پلور 

  Chest tubeهاي پرستاري الزم مربوط به  مراقبت •
 آموزش به بیمار  •
 بررسی درستی کار سیستم تخلیهنحوه  •
 Chest tubeعوارض تعبیه  •
 Chest Tubeمبناي تصمیم گیري  براي خارج کردن  •

 ساعت 1
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 Chest Tubeو بعد از خروج   اقدامات پرستاري قبل •
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                 يزات تنفسیقھ کاربرد تجھیموارد استفاده و طر : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۰۱كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

قـه  یبا موارد اسـتفاده و طر  یآشنائ
و  یقیتشــو يرو متــریکــاربرد اســپ

MDI 

 یقیتشو يرو متریانواع دستگاه اسپ یمعرف •
o یانیدستگاه جر – یدستگاه حجم 

 موارد استفاده  •

o یجراح يبعد از عمل ها  
o یکیه مکانیمار از دستگاه تهویبعد از جدا شدن  ب 

 مارستان و در منزلیاستفاده در ب يمار برایآموزش به ب •

 

1  

قـه  یبا موارد اسـتفاده و طر  یآشنائ
 یدرمان سلکاربرد  آئرو

 یدرمانآئروسل انواع دستگاه  یمعرف •
o MDI 

o زرینبوال 

 : موارد استفاده  •

o التور هایبرونکو د يریکارگه ب يبرا 

o مار یدر بCOPD  
o آسممبتال به مار یدر ب 

  MDI يریکار گه توجهات مهم در ب •
o زریوالینب يریکار گه ب توجهات مهم در 

 مارستان و در منزل یاستفاده در ب يمار برایآموزش به ب
 

 قهیقد 30

زر یوالیبا کاربرد دستگاه نب یآشنائ
 کوچک

 زر کوچکیوالیبکاربرد دستگاه ن •

o موارد استفاده 

o يمراقبت پرستار 
o  ماریآموزش ب 

 

 قهیقد 30

در  IPPBبا کاربرد دستگاه  یآشنائ
   یل درمانسائرو

 با فشار مثبت متناوب) هیتهو( IPPBکاربرد دستگاه  •

o موارد استفاده 

o یعوارض جانب 
o يپرستار يها مراقبت  
o ماریآموزش به ب 

 

 قهیقد 30
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   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                             )تنظیمات اولیھ( ۱ يکیھ مکانیکاربرد دستگاه تھو : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۰۲كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

قـه  یبا موارد اسـتفاده و طر  یآشنائ
  یکینه مکایکاربرد دستگاه تهو

 تنفس  يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور •
  یک تنفسیاصول مکان •
و محدود کننده  بر  يانسداد یتنفس يها يماریر بیتاث •

 ک تنفسیمکان

o هیر يها و اختالالت  انسداد يماریب 
  بیماري حاد تنفس–  ARDS- 

  -آتلکتازي -نوموتوراکسپ
o ه  یها و اختالالت محدود کننده ر يماریب 

 COPDآسم و  •

 

5/1  

ــا مراقبــت و همکــاري در   آشــنائی ب
تهویـه  هنگام  لوله گذاري و شـروع  

 مکانیکی

 یکیه مکانیو شروع تهو يلوله گذار •
o ونیوباسینتیا يریم گیتصم يبرا ینیبال يار هایمع 

 

1  

کـاربرد  موارد استفاده و  آشنائی با 
  دستگاه تهویه مکانیکی

 (موارد استفاده و منع استفاده) یکیه مکانیکاربرد  تهو •
  یکیه مکانیانواع تهو •

o ی.حجم ي، فشاریزمان .jet ventilation  

o  CMV Assist/Control  - - SIMV – Spont 

 

 قهیقد 30

آشــنائی بــا تنظیمــات  اولیــه  دســتگاه 
 تهویه نکانیکی 

  یکیه مکانیتهو يها دستگاه يه پارامتر هایمات اولیظتن •
o يحجم جار -- تعداد تنفس 
o ژنیاکس    

o ان)یفلو(جر 

• I:  E Ratio      -PEEP   وCPAP  

• Pressure/ flow trigger  /BIPAP 
o ها  م محدوده حد اقل و حد اکثر آالرمیتنظ 

o ر و درجه حرارت آبیفایومدیم هیتنظ 

o یکیه مکانیمار تحت تهوینگ بیتوریمان 
o يمتریباپالس اکس ABG-  
o  

2  
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                                             شرفتھ)یپتنظیمات (۲ يکیھ مکانیکاربرد دستگاه تھو : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۰۳كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ها و نحوه کاربرد  یژگیبا و یآشنائ
 دینسل جد يها دستگاه

 دینسل جد يها ه در دستگاهیتهو يهامد  •
o Airway pressure release 

Ventilation 

o Pressure control-volume 

regulated Ventilation 

o Liquid Ventilation 

التور ها  یمنحصر به فرد  ونت  يپارامتر ها یمعرف •
 : م آنها یو موارد کاربرد  و نحوه تنظ

• Flow Pattern  - PSV 

• Inflation Hold -  Plateau   
 

1  

م دســتگاه یبــا نحــوه تنظــ یآشــنائ
 ينـه ا یط زمیدر شرا یکیه مکانیتهو

 مختلف

o يماریط بیدر شرا  یکیه مکانیمات دستگاه تهویتنظ 
 ) COPD( آسم  و  يانسداد يها

o  يها يماریب تنظیمات دستگاه تهویه مکانیکی در 
 –) ARDSه ( یمحدود کننده ر

o  یست قلبیدر ا  
o  قلب  یبعد از جراح 

o   در کودکان و نوزادان 

o در اختالالت مغزي 

2  

 )یماران( عالئم آمادگیون در بیوباسیو اکست   يجدا ساز • يجدا ساز يها با روش یآشنائ
o ماران بدون مشکل یدر ب 

o التور یسته به ونتبوا 

o  محدود کننده  یتنفس يها يماریدر ب–  
o يانسداد یتنفس  يها يماریدر ب  

 الزم یتیحما يها ستمیکاربرد  س 

1  

ـ   یآشنائ ـ کـار گ ه با عـوارض ب  يری
 یکیه مکانیتهو

 يریشگیو نحوه پ یکیه مکانیعوارض کاربرد دستگاه تهو •
 آنها
o تنفس  -هیکل -گوارش–مغز  يها ستمیعوارض بر س

 قلب

o  وترمایوال –بارو تروما 

 قهیقد 30

در  يپرستار يها با مراقبت یآشنائ
 التوریمار تحت ونتیب

 یکیه مکانیمار تحت تهویاز ب يپرستار يها مراقبت •
 يریشگیپ-هاي هوائی   راه يمدیریت و پاکساز •

 نگیتوریمان –عوارض 

 قهیقد 30
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                                                                                         ۱کنترل عفونت  : عنوان برنامھ     
 ۳۳۱۱۱۰۱۰۴كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

اشنائی با انـواع عفونـت  و منـابع    
 شایع عفونت بیمارستانی

 تعریف عفونت بیمارستانی  •
 -(اندوژن مروري بر انواع  عفونت  هاي بیمارستانی   •

 اگزوژن)
 هاي انتقال آن  و راه  یمارستانیع عفونت بیمنابع  شا •

o یانیشر – يدیور يها  يکاتتر ها 
o یتنفس يها عفونت 
o يادرار يمجار يها عفونت  
o یراحج يها زخم 
o دز)یا –ت ی(هپاتیروسیو يها عفونت 

2  

آشنائی بـا اصـول کنتـرل عفونـت     
بیمارستانی به منظور ایمنی بیمـار  

 کارکنانو 

انسان (زخم ها )  -روش نمونه برداري از تجهیزات ،  فضا    •
 ها تجهیزات  و مکا ن –

 استریلیزاسیون –ضد عفونی  -تعریف پاکسازي  •
 انواع  و موارد استفاده آنها) -اصول ایزوالسیون (اهداف  •
هاي بیمارستانی و نقش پرستاران در  اهمیت کنترل عفونت •

 کنترل عفونت  
ش پرستار کنترل قکمیته کنترل عفونت و ن اهداف تشکیل •

 عفونت
هاي بیمارستانی  و  اهمیت دست شستن در کنترل عفونت •

 چگونگی شستشوي دست ها 
•  

2 

آشنائی با ضد عفـونی کننـده هـا ،    
 CDCآنتی بیوتیک ها و راهنماي و
 در کنترل عفونت بیمارستانی

هاي موارد استفاده و طریقه کاربرد انواع ضد عفونی کننده  •
 اشعه ) –و گاز ها  –ها  بیمارستانی (محلول

هاي فرصت  آنتی بیوتیک ها و مقاومت داروئی  در پاتوژن •
 طلب

 در کنترل عفونت بیمارستانی  CDCآشنائی با راهنماي  •
o معاینات دوره اي و واکسیناسیون کارکنان بیمارستان 

 

1 
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                                                                                          ۲کنترل عفونت  : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۰۵كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

تـــرل عفونـــت  بـــا کن یآشـــنائ
 یمارستانیب

 یتا باز توان يریشگیدز از پیو ا  HIVعفونت  •
 يپرستار يها و مراقبت  يریشگیت و انواع  پیهپات  •
 Needle Stick  از جمله  مراقبت از کارکنان حرف پزشکی •

1 

 )Standard precautions احتیاط هاي استاندارد (     • آشنائی با احتیاط هاي استاندارد
 

1 

 CSRاصول استریلیزاسیون در  • آشنائی با اصول استریلیزاسیون 
( استانداردها و تجهیزات  CSRکنترل عفونت در فضاي  •

 )CSRمورد نیاز 
 CSSDاستاندارد  •

1 

اشنائی بـا مـدیریت امحـاء پسـامد     
 هاي بیمارستانی  

پسماند هاي بیمارستانی و مدیریت امحاء زباله هاي  •
 بیمارستانی 

1 

اصول آموزش کارکنان و آشنائی با 
بیمـــاران بـــراي کنتـــرل عفونـــت 

 بیمارستانی

اصول آموزش کارکنان و بیماران در کنترل عفونت  •
 بیمارستانی

هاي  استفاده  از وسایل حفاطت فردي و موارد کاربرد  روش •
 آن 

1 

 
 

                                           يو عروقـ يسـتم  قلبـیبـر سـاختمان و عملکردس يمـرور : نوان برنامـھع  
  ۳۳۱۱۱۰۱۰۶كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــاختمان و    یآشـــ ــا ســـ بـــ
 یو عروق یستم  قلبیعملکردس

 قلب و عروق یبر آناتوم يمرور •
o د یها و ور انیشر–عضله قلب  -چه هایدر -حفرات

 قلب یتیستم هدایها و س
o ک قلبیک و پارا سمپاتیسمپات یستم عصبیس 

 قلب يولوژیزیبر ف يمرور •
o قلب يولوژیزیات الکترو فیخصوص 
o ک )در قلبینامیت حرکت خون (همودیوضع 

 استول)ید–ستول ی(سیکل قلبیس 
 فشار حفرات 

o ده قلب  ن کننده برونییتع عوامل 
 ش بارو رسپتور ها و کمورتور ها قن 
 کنترل ضربانات قلب 
 يکنترل حجم ضربه ا 
 کیستمیمقاومت عروق س 

 تفاوت  جنس در ساختمان و کار قلب •
 در ساختمان و کار قلب يمالحظات سالمند

  ساعت 5/2
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                                                             يو عروق يماران قلبیج در بیعالئم  را : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۰۷كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ با عالئـم  را  یآشنائ مـاران  یج در بی
 یو عروق یقلب

 –(خصوصیات  یعروق یقلب در بیماران   جیعالئم را •
تشخیص افتراقی و مداخالت پرستاري  و آموزش به بیمار 

 در:
o نهی)در  قفسه س یدرد(ناراحت  
o تنگی نفس ( 
o طپش قلب 

o سرگیجه 

o سنکوپ 

o یخستگ  
o ها ادم اندام 

o  سیانوز 

 

 ساعت 5

 
 

                                 يو عروقـ يم  قلبـتسـیسدر اخـتالالت  اقدامات تشخیصـي : عنوان برنامھ      

 ۳۳۱۱۱۰۱۰۸كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در  یصــیبــا اقــدامات تشخ یآشــنائ
  یو عروق یستم قلبیس يها يماریب
 

  یو عروق یستم قلبیس يها يماریدر ب یصیاقدامات تشخ •
o یاختصاص یشگاهیآزما يها روش 

 د ها یپیل -یقلب يم هایآنز– CRP  
o یوگرافیالکتروکار د 
o نگیتوریهولتر مان 

o )تست تحمل ورزشETT( 
o یو گرافیانواع اکوکارد  
o و مطالعات    یوگرافیون و آنژیزاسیکاتترEPS 

o لت تستیت 

o اسکن 

o یو گرافیآنژ یت یس 
o MRI  

ن و پـس از انجـام اقـدامات    یحـ  ،قبل   يپرستار يها مراقبت •
 یصیتشخ

 

5  
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ـــھ:       ـــوان برنام ـــل ورزش( عن ـــت تحم ـــش تس ـــار در بخ ـــول ک                                                  )ETTاص

 ۳۳۱۱۱۰۱۰۹كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشــنائی بــا مــوارد اســتفاده و 
طریقـه کـاربرد دسـتگاه تســت    

 تحمل ورزش 

 اهداف کاربرد دستگاه تست تحمل ورزش  •
o  تشخیص بیماري عروق کرونر 

o  تشخیص آریتمی ها 

 موارد استفاده دستگاه تست ورزش •

 موارد منع استفاده از دستگاه تست ورزش •

 انواع روش هاي تست تحمل ورزش •

 معرفی دستگاه تست ورزش  •

 

1  

آشنائی با آماده کردن بیمـار و  
دستگاه و محـیط  بـراي انجـام    

 تست ورزش

 براي انجام تستآماده کردن بیمار /مدد جو   •

o  بررسی سالمت و مشخص کردن  اندیکاسیون طبق چک
 لیست

o دریافت رضایت نامه   و فرم درخواست پزشک 

o  توضیح روش انجام تست به بیمار /مدد جو 

 کاهش استرس 

 همکاري بیمار حین تست 

 مدت انجام تست 

 شرایط قطع تست 

 آماده کردن پوست سینه و اتصال الکترود ها •

 وصل فشار سنج  •

 

1  

آشنائی با کاربرد دستگاه تست 
 ورزش

 آماده کردن دستگاه براي انجام تست  •

o  ریتم -مانیتورینگ  فشار خونECG و ضربان قلب 

o تعیین انتخاب روش تست طبق دستور 

o  تنظیمات دستکاه 

o  تهیهECG 12  لید 

 

1  

آشــنائی بــا آمــادگی هــا بــراي 
 شرایط اورژانس

 پیشرفته CPRدر دسترس بودن  تجهیزات کامل  •
 در دسترس بودن پزشک  •

 

 دقیقه 30

آشنائی با تفسیر نتـایج تسـت   
 وزرش 

 حین و پایان تست  ECGتفسیر تغییرات  •
 میزان طبیعی و میزان پاتولوژیک   METSمفهوم  •
 معیار هاي تست مثبت و تست منفی  •

30/1  

123 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 معیار هاي تست مثبت کاذب و تست منفی کاذب  •

 
( تکنیک الکتروکاریو  ۱ يوگرافیالکتروکارداصول  : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۱۰كد :           نرمال) ECGگرافی و 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 نرمال) ECG قلب  (  يولوژیزیو الکتروف یآناتوم •  یوگرافیبا اصول الکتروکارد یآشنائ
تکنیک الکتروکاردیو گرافی و مانیتورینگ  -قانون محور ها •

ECG 3-4  يدیل 5و 
تم یدر  رو مقادیر  ظبیعی  فاصله ها و کمپلکس ها  -ها موج •

 نرمال  ینوسیس

 محاسبه تعداد ضربانات قلب  يها روش  •

 قلب یکین محور الکترییتع •

 يها (شناخت شاخص یو گرافیالکتروکارد  کیر یاصول تفس •
 نرمال) ینوسیتم سیر

 

5  

 
 ينوسیس يھا يتمیآر تشخیص (   ۲اصول الکتروکاردیوگرافی: عنوان برنامھ      
 ۳۳۱۱۱۰۱۱۱كد :            ) يزیو دھل

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

اخـتالالت    يبـا دسـته بنـد    یآشنائ
 قلب  یتیو هدا يضربان ساز

 تم)یاختالالت ر يتم قلب (دسته بندیاختالالت ر •
o ینوسیدر گره س ياختالالت ضربان ساز –

 و بطن یبطن يزیگره دهل -يزیدهل
o گره  -يزیدهل– ینوسیدر گره س  یتیاختالالت هدا

 و بطن یبطن يزیدهل
 

 قهیدق 30

و  يبا اختالالت ضربان ساز یآشنائ
 ینوسیقلب در گره س  یتیهدا

  ینوسیگره  س يها یتمیات آریخصوص •
o یتمیآر-  ینوسیس يکارد یو تاک يکارد يبراد 

 ینوسیس
o SA Block –Sinus Arrest  وSick Sinus 

Syndrom 
 

5/2  

و  يبا اختالالت ضربان ساز یآشنائ
 زیقلب در دهل  یتیهدا

 يزیدهل يها یتمیات آریخصوص •
o ک یات یخصوصPAC ت شده یو انواع آن( هدا– 

 ) abberancyت شده با یهدا –ت نشده یهدا
o يزیدهل يکارد یتاک- MAT  
o يزیون دهلیالسیبریو ف يزیفالتر  دهل 
o یفوق بطن يحمله ا يها يکارد یتاک)PSVT( 

2  
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آریتمي ھاي گره  تشخیص(   ۳اصول الکتروکاردیوگرافی :عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۱۲كد :             )دھلیزي بطني

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــربان   یآش ــتالالت ض ــا اخ ب
قلــب در گــره   یتیو هــدا يســاز

 یبطن يزیدهل

 ات آریتمی هاي گره دهلیزي بطنی یخصوص •
o تم یر –و نودال یدیتم ایفعال (رر یغ  يساز ضربان

(Scape ( 
o فعال ياختالالت ضربانساز 

 Accelerated Junctional Rhythm 
 Junctional Tachycardia 
 PSVT 

o یتیاختالالت هدا  
  1بلوك درجه 
   2تز توع یو موب -(نوع ونکباخ 2بلوك درجه 
 شرفته (یبلوك پhigh degree( 
  3بلوك درجه  

 

2  

 يبا اختالالت ضربان سـاز  یآشنائ
 قلب در بطن ها 

 ات آریتمی هاي بطنییخصوص •
o فعال يضربانساز 

 PVC  و انواع آن 
• PVCم یخوش خ  يها 
• PVCخطر ناك  يها 

 Accelerated Ventricular Rhythm 
 Non paroxysmal ventricular 

Tachycardia 
 paroxysmal ventricular 

Tachycardia 
 یفالتر بطن 
 یبطنون یالسیبریف 

 تم یگر اختالل ریانواع  د •
o تم یر -کوالریو ونتریدیتم ایر فعال (ریغ يضربانساز

Scape  (یستول بطنیسآ 
o ستولیتم پارا سیر 
o قلب ( یکیو مکان یکیالکتر یجدائPEA /EMD(  

 

3  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
  ۴اصول الکتروکاردیوگرافی : عنوان برنامھ

شـاخھ  يبطن ھا و بلوک ھـا يپرتروفیز ھا و ھیدھل يدر بزرگ ECGرات ییتغ(

 ۳۳۱۱۱۰۱۱۳كد :                   )يا

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 یدر بزرگ ECGرات ییبا تغ یآشنائ
 بطن ها یپرتروفیز ها و هیدهل

 در بزرگی دهلیز ها  ECG  رات ییتغ •
o ز راستیدهل یبزرگ 
o ز چپیدهل یبزرگ 
o زیهردو دهل یبزرگ 

 در  هیپرتروفی بطن ها ECG رات ییتغ •
o بطن راست یپرتروفیه 
o بطن چپ  یپرتروفیه 
o بطن راست و چپ یپرتروفیه 

3  

 يشــاخه ا يبــا بلــوك هــا یآشــنائ
)BBB(  

 در بطن یتیاختالالت هدا •
o  شاخه اي راست بلوك هاي 
o بلوك شاخه چپ 
o بلوك ها یهم 

2 

 
 يسـکمیدر ا  ECGرات ییـتغ(   ۵اصـول الکتروکـاردیوگرافی: عنـوان برنامـھ

              )وکاردیانفارکتوس مو

 ۳۳۱۱۱۰۱۱۴كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــا تغ یآش ــب در   ECGرات یی
 وکاردیب و نکروز میآس– یسکمیا

ب و یآس – یسکمیدر ا  ECG ریر پذییامواج و قطعه تغ •
 آنها یعیر طبیو مقاد وکاردینکروز م

o  موجT-  قطعهST  و موجQ 

o ر محور  ییتغ 

 ونکروز میوکارد  بیآس–در ایسکمی  ECGتغییرات  •

o رات  از نظر زمان وقوعییر تغیروش تفس 

 کهنه  -ریاخ -حاد -فوق حاد 

o عهیرات  از نظر زمان محل ضاییر تغیروش تفس 

 سپتال –  یخلف – یتحتان – یقدام–

 بطن راست -یخلف

o از نظر نوع عارضه  یافتراق يهاص یتشخ 

 نکروز –ب یآس – یسکمیا 

o رات مثبت کاذب در ییو تغ  یافتراق يص هایتشخ
ECG  

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 ۶اصول الکتروکاردیوگرافی: نوان برنامھع

در اخـتالالت قلبـی و  ECGو تغییـرات  /پیچیده شرفتھیپ يھا يتمیص آریتشخ (

 ۳۳۱۱۱۰۱۱۵كد :            غیر قلبی)

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در   يبـا مـداخالت پرسـتار    یآشنائ
 شرفته یپ يها یتمیآر

و  يو مداخالت پرستار یقلب يبر آریتمی ها   يمرور •

 یدرمان

• Wide QRS  Tachycardia and  Narrow QRS  

• -Pre excitation Syndrome سندرمWPW-LGL- -

SSS 

• AVNRT  وAVRT 

درم نس– Xسندرم -سندرم ولنز –سندرم بروگادا  •

QTیطوالن   

  ساعت 5/2

 ECGآشنائی با تغییـرات نرمـال     
 در کودکان
در بیماري هاي غیر  ECGتغییرات  

-در مسمومیت هاي داروئی –قلبی 
 پیس میکر–الکترولیتی 

 

بر و  غیر قلبی  هاي مختلف قلبی  تاثیر بیماري •

ECGپریکاردیت -(کاردیومایوپاتی-   (  

 هاي الکترولیتی و داروئی در مسمومیت ECGتغییرات  •

 کودکان و نوزادان  ECGمقایسه تغییرات نرمال  •

 میکر پیس ضربانسازي  اختالالت  در   ECGتفسیر   •

 ساعت 5/2
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 

 

ــھ:  ــوان برنام ــش عن ــتاري در بخ ــم و  پرس ــاي کاتتریس ــوگرافي( آھ    )۱نژی

 (مدیریت  بخش آنژیوگرافی و کاتتریسم)

 ۳۳۱۱۱۰۱۱۶كد : 

 زمان(ساعت) یادگیري بایدھاي اھداف آموزشي                                                                                                  

 آشنائی با ساختار و تجهیزات بخش 
 یفریسم و آنژیوگراتکات

 مفهوم کاتتریسم و آنژیوگرافی •

 یو گرافی ژشناخت آزمایشگاه کاتتریسم  و آن •
 تجهیزات و لوازم کت لب   •

مسئولیت  پرستار اسکراب  و سیرکوالر  درضمن کاتتریسم  •
 نژیوگرافی آو   -

o -مانیتورینگ سیستمیک 

o حفظ تهویه وحفظ همودینامیک 
o هاي ویژه در کت لب اصول مراقبت 

نحوه  -نکات حفاظتی  براي بیمار و کارکنان در مقابل اشعه  •
 نوع  ومیزان مواد حاجب -انتخاب

 آمادگی براي شرایط بحران  در بخش آنژیوگرافی •

o مشخص بودن وظایف  در تیم بحران و مراقبت 

o  آماده بودن تجهیزات اورژانس 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 

 

 

 

                                        )۲(  يوگرافینژآسم و یکاتتر يھا در بخش يپرستار : عنوان برنامھ

 ۳۳۱۱۱۰۱۱۷كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 مروري بر آناتومی و فیزیولوژي قلب و عروق  • 

 مروري بر بیماریهاي قلب و عروق  •

 ساعت 1

اندیکاسـیون و   ان با پرستار یآشنائ
ــیون   ــرا اندیکاسـ ــم و  کنتـ کاتترسـ

   یوگرافیآنژ

  یوگرافیسم و آنژیون کاتتریکاسیاند •
 یوگرافیآنژکاربرد  موارد منع   •

 دقیقه 30

   

 يپرسـتار  يبـا مراقبـت هـا    یآشنائ
 یوگرافیسم و آنژیقبل از کاتتر

 قبل از کت  يها مراقبت •

o  يها يماریب -تیحساس –ها  شیآزما–ناشتا بودن 
 يانه یزم

o يدیک خط وریه یته  
o  دارو هااز استفاده  –ون یه  انسزیناح يها یآمادگ 

o ن کتیح يهمکار يمار برایآموزش به ب 

o  یروان یروح يت هایحما  
 ماریل دادن بیانتقال و تحونحوه  •

 

 دقیقه  30

در  يپرستار يبا مراقبت ها یآشنائ
 یوگرافیسم و آنژیبخش کاتتر

 ها ي پرستاري در بخش  کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی  مراقبت •

o نحوه بررسی و تحویل گرفتن 

o  مانیتورینگECG –و پایش آریتمی ها 

o ) مانیتورینگ غیر تهاجمی  همودینامیکBP ( 

o هاي روحی و روانی  حمایت 

 نژیوگرافی قلب و عروقآهاي انجام  کاتتریسم  و  تشریح گام •

تکنسین  بیهوشی یا  -تشریح  وظایف دیگر کارکنان (پزشک  •
 رادیولوژیست) حین انجام پروسیجر

 ساعت 1

بعد   يپرستار يبا مراقبت ها یآشنائ
 در بخش یوگرافیسم و آنژیاز کاتتر

 عروق  کرونر  یوگرافیو  آنژ سمیبعد از کاتتر يمراقبت ها •

o ون یه انسزیهموستاز  ناح يبرقرا يروش ها 

o ستال عروقید یمحافظت از آمبول 

 اندام ها یطیمح ينبض ها یبررس 

  یسح یب –رنگ انتها ها  –درجه حرارت 

 ساعت 1
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 ش یپاECG – ک ینامیهمود 

 ریاندام در گ یتکحر یاستراحت و ب 
o ه یکل ینان از عدم نارسائیاطم يه برایش  کار کلیپا

 از ماده حاجب یناش

o يریو جلوگ يزیونرخ –ان درد یب يمار برایآموزش به ب 
  یتیون وضعیپوتانسیاز  ه

131 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ــھ  ــوان برنام ــتار : عن ــش يپرس ــا در بخ ــم و یکاتتر يھ ــنژآس                                         )۳( يوگرافی

 ۳۳۱۱۱۰۱۱۸كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

مــورد  يبــا پــارامتر هــا یآشــنائ
ــ ــیدر کاتتر یبررســ ون و یزاســ

 یوگرافیآنژ

 اختالالت  عروق   یتهاجم یدرمان یصیتشخ يها روش •
 يپرستار يها مراقبت وکرونر و 
o عروق کرونر  یوگرافینژآ 

o عروق کرونر( یوپالستیژنآPTCA-PCI  -
Stenting( 

o آرتروتومی 

o LTMR 

 مداخالت پرستاري حین آنژیوگرافی •

5  

 
 

                                              )۴نژیوگرافي( آھاي کاتتریسم و  پرستاري در بخش عنوان برنامھ: 
 ۳۳۱۱۱۰۱۱۹كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

پارامتر هاي مورد بررسی در کاتتریزاسیون و آنژیوگرافی و  • 
 مقادیر طبیعی آن 

o  اکسیژناسیون خون حفرات و مقایسه آنها 

o   فشار سیستولیک و دیاستولیک حفرات قلب و
 گیري اختالف فشار در حفرات قلب اندازه

دریچه اي  هاي تشخیصی درمانی تهاجمی  اختالالت   روش •
 هاي پرستاري و مراقبت

o   والوپالستی میترال  و پولمونر  و مراقبت هاي
 ویژه پرستاري

o  س نپروستتیک آئورت به دو روش تراتعبیه دریچه
هاي ویژه   اپیکال و ترانس فمورال  و مراقبت

 پرستاري

o  تکنیک هاي درمانی تهاجمی  مربوط به نقص سپتوم
 بین دهلیزي وبین  بطنی  و توجهات پرستاري 

 

5 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                      )۵نژیوگرافي( آھاي کاتتریسم و  پرستاري در بخش عنوان برنامھ:    

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۰كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با اندیکاسیون هاي  مختلف 
 کاتتریسم و آنژیوگرافی

 ترومبوساکشن  -اولتراسوند کرونر  •

 آنژیوپالستی پریفرال /کاروتید و کلیه  •
هاي تفسیر موارد پاتولوژیک  در  آشنائی با روش •

 آنژیوگرافی

 

3 

ــا  ــنائی ب ــا و عــوارض  آش بحــران ه
–اقــدامات  کاتتریســم و آنژیــوگرافی 

 آنژیوپالستی    

–بحران ها و عوارض اقدامات  کاتتریسم و آنژیوگرافی  •

 آنژیوپالستی  

o  ها  پیش بینی  و پیشگیري بحران 

o ران حآمادگی هاي الزم حین ب 

o هاي پرستاري حین و پس از بحران   مراقبت 

o بالن پمپ داخل  ش ھای حمایت از عملکرد بطن شامل رو

 ECMO-آئورت  

 

2 

 
 

  )۶نژیوگرافي( آھاي کاتتریسم و  پرستاري در بخش: عنوان برنامھ   
                                                      )EPSقلب ( يولوژیزیدر  واحد مطالعات الکترو  ف يپرستار   

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۱كد : 
 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــتار  یآش ــا پرس ــد  يب در  واح
قلـب   يولـوژ یزیمطالعات الکتـرو  ف 

)EPS( 
 

 ف  یوظا يطه هایح  –زات یتجه  - EPSبا بخش   یآشنائ •
و موارد  يولوژیزیدر بخش الکتروف یصیاقدامات تشخ •

 –هولتر -Signal Average -لت تستیت : مانند استفاده آن
 دین آمیتست پروکائ

   EPSقابل درمان در بخش   يها یتمیس ریبر د يمرور •
 يپرستار يو  مراقبت ها CRTو   ICD  -کر یس میه پیتعب •

 مربوط   

 یتمیدر درمان آر ablationقه کاربرد  یموارد استفاده و طر •
 )AF -AFL - AVNRT – AVRT – VTها (

o مار یآماده کردن ب 

o ن و بعد از مطالعهیح ،قبل یروح يها تیحما 

o یهوشیون بیکاسیاند  
o اقدامات پیگیري بعد از پروسیجرهاي  تشریح

5  
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   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 درمانی الکتروفیزیولوژي

o  
 

حاد  عروق  يھا يماریماران مبتال بھ بیمراقبت و درمان ب : عنوان برنامھ    

 )   ACSکرونر قلب (

                                                                                                                                     
 ۳۳۱۱۱۰۱۲۲كد : )

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري    اھداف آموزشي                                                                                               

در   يبــا مراقبــت پرســتار یآشــنائ
حـاد   يهـا  يمـار یماران مبتال به بیب

 )ACSعروق کرونر قلب(

 عروق کرونر يماریبر پاتوژنز  ب يمرور •
 عروق کرونر  يماریعوامل مستعد کننده ب •

o یدمیپیپر لیه -خون يپر فشار -گاریاستعمال س- 
 ابتید

 : حاد عروق کرونر يماریف بیتعر •
o دار یپا ين صدریآنژ 
o دارینا پا ين صدریآنژ 
o وکارد یانفارکتوس  م 

 عروق کرونر يماریب یصیتشخ يها روش •
o یشگاهیآزما يها تست ینیتظاهرات بال – ECG –

 تست ورزش
o یوگرافیآنژ –وم یاسکن تال -یوگرافیاکوکارد 

 حاد عروق کرونر يماریدر بر خورد با ب یاقدامات اورژانس •
o بر قراري تعادل بین عرضه و تقاضاي اکسیژن: 
o به میوکارد ژنیان اکسیش جریفزا 

 یژن درمانیاکس 
 ک (یتیترمبول يکاربرد دارو هاSK – t PA 

 ونیکاسیدر صورت اند ..)
  انجامPCIدر  )ه استنتیو تعب یوگرافی(آنژ

 ونیکاسیصورت اند
  عمل انجامCABG  ونیکاسیدر صورت اند 

o  کاهش نیاز قلب به اکسیژن 
 استراحت مطلق 
  کاهش اضطراب 
 ن دردیتسک 
 مار ینگ بیتوریمان 
 يدیراه ور يبرقرار 
  کاهش استرس 
 یتمیس ریدرمان د  
 کاهش فشار خون 

5  
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 ز شدهیتجو يدیور يکاربرد داروها 

 ماریبه ب یآموزش خود مراقبت •
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                                          )قلـــب يدر نارســـائ يپرســـتار يھـــا مراقبـــت : عنـــوان برنامـــھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۳كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يپرسـتار  يهـا  با مراقبـت  یآشنائ
 قلب یدرنارسائ

 آن يولوژیو ات یقلب یف نارسائیتعر •

در  یجبران يسم های(مکانیقلب ینارسائ يولوژیزیپاتو ف •
 پاسخ به کاهش بازده قلب)

  ینیقلب و تظاهرات بال یف انواع نارسائیارعت •
o کیاستولید یک و نارسائیستولیس ینارسائ 
o بطن راست یبطن چپ و نارسائ ینارسائ 

o مزمن یحاد و نارسائ ینارسائ 

o ر قابل یغجبران نشده و –جبران شده  ینارسائ
 برگشت

 قلب   ینارسائ ین المللیب يها يم بندیتقس •

 قلب یص نا رسائیج در تشخیرا يها روش •

2  

ــالینی و     ــهاي بـ ــا روشـ ــنائی بـ آشـ
آزمایشــگاهی نشــخیص   نــا رســائی 

 قلب

o  ینیتظاهرات بال  
o یشگاهیآزما يافته های  
o یو گرافیاکوکارد   

 قهیقد 30

 آشنائی با تدابیر درمانی در نا رسائی 
 قلب

 قلب یدر نا رسائ یر درمانیتداب •

o یر داروئیتداب   

o یر داروئیغر یتداب  )CRT- L-Vad – وند قلب)یپ 

o قلب یدر انواع نارسا ئ يپرستار يها مراقبت 

 قهیقد 30

ــتاري در   ــداخالت پرس ــا م ــنائی ب آش
 نارسائی حاد  قلب 

 )يویحاد  قلب(ادم ر یدر نارسائ يمداخالت پرستار •
o یژن درمانیاکس –شن مناسب یبهبود عالئم (پوز -

م آب و یتنظ–کاربرد دارو ها -کاهش اضطراب
ن یتوز  -عاتیش جذب و دفع مایپا-ت  یالکترول
  )یآموزش خود مراقبت -روزانه 

1 

ــتاري در   ــداخالت پرس ــا م ــنائی ب آش
 نارسائی  مزمن   قلب 

 مداخالت پرستاري درنارسائی مزمن •

o  آموزش مصرف صحیح دارو ها و پیگیري و تداوم
 درمان

o  آموزش تغذیه مناسب 

o توزین –ها و استراحت  آموزش در باره فعالیت
 روزانه

o هاي پیشگیري از بروز نارسائی قلب آموزش 

o  آموزش هاي خود مراقبتی درپیشگیري از پیشرفت 
o    و بهبود کیفیت زندگیبیماري 

1 
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موارد استفاده و طریق کاربرد دستگاه بالون داخل  عنوان برنامھ:     

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۴كد:                        ))(IABPآئورتي 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشــنائی بــا مــوارد اســتفاده و 
 IABPطریقه کاربرد 

مروري بر شوك کاردیو ژنیک  و موارد استفاده از حمایت هاي  •
 IABPمکانیکال   دستگاه 

 

1 

آشنائی بـا اقـدامات پرسـتاري    
  IABPقبل از وصل 

مراقبت هاي پرستاري براي آماده کردن بیمار جهت  •
   دستگاهکاتتریزاسیون  داخل آئورتی و وصل بالون و 

 

1  

آشـــنائی بـــا روش تنظـــیم   
 پارامترها ي روش دستگاه

 روش تنظیم دستگاه  و ضمائم آن قبل و  بعد از وصل   به بیمار  •

  IABPکار گیري ه مانیتورینگ بیمار در طول ب •
   Leackage مانیتورینگ لوله ها و محل کاتتر از نظر •

بر شرایط ضروري براي ایجاد تغییرات در تنظیمات دستگاه  •
 حسب نیاز بیمار

 

2  

آشــنائی بــا اصــول جداســازي 
 دستگاه 

  IABP اصول جدا سازي  بیمار از دستگاه  •
o  عالئم  آمادگی بیمار براي جداسازي دستگاه و

 بالون

  

 دقیقه 30

آشنائی با عوارض  به کارگیري 
 IABPدستگاه 

 دقیقه 30 و مراقبت هاي پرستاري مربوط   IABPض دستگاه رعوا •
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                                                     ریويحاد ادم پرستاري در  عنوان برنامھ:    

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۵كد :        

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 پاتو فیزیولوژي ادم حاد ریه • آشنائی با پاتولوژي ادم حاد ریه

o تظاهرات بالینی و اقدامات تشخیصی 

 درمان طبی  •

o  اکسیژن درمانی 

o کاهش پریلود 

o افزایش قدرت انقباضی قلب 

2  

آشــنائی بــا مــداخالت پرســتاري در ادم 
 حاد ریه  

 مداخالت پرستاري در ادم ریوي •

o  همودینامیک -اکسیمتري –پایش ریتم 

o  کاهش -اکسیژن درمانی  –بهبود عالئم (پوزیشن مناسب

پایش  -تنظیم آب و الکترولیت  –کاربرد دارو ها -اضطراب

آموزش خود  -جذب و دفع مایعات  توزین روزانه 

 )مراقبتی 

o   آموزش هاي خود مراقبتی در بیماران سرپائی 

o م آموزش مصرف صحیح دارو ها و پیگیري و تداو

 درمان

o  آموزش تغذیه مناسب 

o وزن روزانه –ها و استراحت  آموزش در باره فعالیت 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يو التھـاب يعفـون يھا يماریدر ب يپرستار يھا مراقبت : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۶كد :                          قلب
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   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در  يپرسـتار  يهـا  با مراقبت یآشنائ
 قلب یوالتهاب یعفون يها يماریب

 در قلب یالتهاب يها يماریف بیتعر

 یسمیت رماتیندوکاردآ •
o ینیو تظاهرات بال يولوژیزیپاتو ف 
o یصیتشخ يافته هایو  یبررس 
o يریشگیپ 
o یدرمان طب  
o يپرستار يها مراقبت 
 

1  

آشنائی با پرستاري در بیماري 
 اندوکاردیت 

 ) یائی(باکتر یت عفونیندوکاردآ •
o ینیو تظاهرات بال يولوژیزیپاتو ف 
o یصیتشخ يافته هایو  یبررس 
o يریشگیپ 
o یدرمان طب  
o يپرستار يها مراقبت 

 

 قهیقد 30

آشنائی با پرستاري در بیماري 
 میوکاردیت

 میوکاردیت  •

o و تظاهرات بالینی پاتو فیزیولوژي 

o بررسی و یافته هاي تشخیصی 

o پیشگیري 

o  درمان طبی 

o هاي پرستاري مراقبت 

 استراحت و  کاهش اضطراب 

  پایش بیمار از نظر تاکی کاردي و تب 

o   پایش  دیس ریتمی  در صورت بروز 
 

 قیقهد 30

آشنائی با پرستاري در بیماري 
 پریکاردیت 

 پریکاردیت •

o و تظاهرات بالینی پاتو فیزیولوژي 

o بررسی و یافته هاي تشخیصی 

o  درمان طبی 

o هاي پرستاري مراقبت 

  حمایت  -تسکین درد-دادن پوزیشن مناسب
 روانی

 استراحت مطلق تا رفع درد و تب 

  انواده خآموزش به بیمار و 

o نظر عالئم تامپوناد و نارسائی قلب پایش بیمار از 

 قیقهد 30
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                                        يوپـاتیکاردمـاران یدر ب يپرستار : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۷كد :               

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 انواع آن  و يوپاتولوژیزیو ف  یو پاتیو مایف کاردیتعر • آشنائی با بیماریهاي کاردیو میو پاتی  
o افته یاتساع  یوپاتیو مایکارد)DCM (- 

جاد یا -) RCMمحدود شونده ( -) HCMک(یپرتروفیه
  یتمیکننده آر

o یوپاتیاومیص کاردیتشخ 
o ینیتظاهرات بال  

 یصیتشخ يافته های

1  

آشـــنائی بـــا مـــداخالت درمـــانی در 
ــاي    ــاري هــــ ــاي بیمــــ بیماریهــــ

 کاردیومیوپاتی

 درمان  •
o یدرمان طب  
o یقلب مصنوع -وند قلبیپ -یمی(ترم یدرمان جراح( 

 )VADت کننده(یحما يها دستگاهکاربرد 

 قهیقد 30

آشنائی با مراقبتهاي پرستاري در 
 بیماري هاي نارسائی قلب 

 با توجه به تشخیص هاي پرستاري   يپرستار يها مراقبت •
o  بهبود بازده قلب 
o تیش تحمل فعالیافزا 
o کاهش اضطراب 
o یکاهش ضعف و ناتوان 
o در منزل  یآموزش خود مراقبت 

1  
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 يو کرونر يچھ ایدر يھا يماریب در يپرستار يھا مراقبت : برنامھعنوان      

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۸كد :                   قلب

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــتار  یآش ــا پرس ــواع  يب در ان
 قلب يچه ایدر يها يماریب

 

چه یدر يها يماریدر ب ینیو تظاهرات بال يبر پاتولوژ يمرور •
 قلب يا

عروق  يها يماریدر ب ینیو تظاهرات بال يبر پاتولوژ يمرور •
 کرونر

 قلب يچه ایدر يها يماریدر ب یصیتشخ يافته های •
o سنکوپ -یجیگ-یتمیس رید -قلب  یعالئم نارسائ- 

 ين صدریآنژ–مفرط  یخستگ

1  
 

آشنائی با درمان طبی در بیماریهاي 
 دریچه اي قلب

 قلب يو کرونر  يچه ایدر يها يماریدر ب یدرمان طب •
o یدرمان طب : 

 از عوارض  يریشگیم  دارو ها وپیتنظ 
 از قلب به یه (کاهش نیذغت و تیم فعالیتنظ

 ژن)یاکس
o مار یبه ب یخود مراقبت  يها آموزش 

 قهیدق30

ــا   ــنائی ب ــی  در آش ــان جراح درم
 بیماریهاي دریجه اي قلب

 قلب يچه ایدر يها يماریدر ب یدرمان جراح •
o از و بسته بقلب  یمفهوم جراح 
o ش دستگاه قنCPB  قلب یدر جراح 
o هچیدر یمیترم يها یجراح 
o هچیض دریتعو یجراح 

 عروف کرونر يها يرمایدرب یدرمان جراح •
o د صافنیگرافت ور 
o یداخل یان پستانیگرافت شر 

 قلب یاحرر اعمال جیسا •
o واره قلبیص دیم نقایترم 
o سم آئورتیبرداشتن آنور 
o یوپاتیکارد یجراح 

 وند قلبیپ •

1  

هاي پرستاري  مراقبتآشنائی با  •
 قبل از اعمال جراحی 

 

  یقبل از اعمال جراح يپرستار يها مراقبت •
o قبل از عمل يها یآمادگ-یروح يها تیحما 
 ژهیدر بخش و  یپس از عمل جراح يپرستار يها مراقبت

 قهیدق 30

هاي پرستاري پس از  مراقبتآشنائی با 
 عمل جراحی  در بخش عادي

 

 يدر بخش عاد  یپس از عمل جراح يپرستار يها مراقبت •
o و کنترل عوارض  يریشگیو پ  یروح يها تیحما 
o ک ینامیو وضع همود یاتیعالئم ح یبررس 
o ها از نظر عفونت مخمحل ز یبررس 
o ت  و سرفه یفعالمار به یق بیتشو 
o یقیتشو يرومتریآموزش استفاده از اسپ 
o تیه و فعالیتغذ –مربوط به دارو ها  يآموزش ها 
o در منزل   یو نوتوان یآموزش خود مراقبت 

 

2  
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 يچـھ ایض دریم و تعـویترم  يھا يجراحدر يپرستار مراقبت : عنوان برنامھ  

 ۳۳۱۱۱۰۱۲۹كد :                          قلب

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

اختصاصـات چراحـی   بـا   یآشنائ
 قلب ، و انواع جراحی هاي قلب 

 از و بسته بقلب  یمفهوم جراح •
 قلب یدر جراح  CPBش دستگاه قن •
 قلب یمداخالت مهم در طول عمل جراح •

o کاربرد  -نگیتوریمانCPB-وکاردیمحافظت از م 
o انتفال به  -یعموم یهوشیب-خون يره سازیذخICU 

 قلب یجراح
 )یچه(والوولوپالستیم دریترم يها انواع روش •

o بسته) یاحربا ج –بسته (با بالون  یشوراتومیکوم 
o باز یشوراتومیکوم 
o یکوردو پالست -م لتیترم -ینولوپالستآ 

2  

شنائی بـا پرسـتاري در بیمـاران    آ
پس از ترمیم و تعـویض در یجـه   

 هاي قلب  

 چهیض دریانواع تعو •
o با حد اقل تهاجم یض به روش جراحیتعو 
o باز یض به روش جراحیتعو 

 ون آن یکاسیو اند یچه مصنوعیانواع در •
o یکیمکان يه هاچیدر 

o ادوارد)-در قفس(استار يگو 
o هال) -کی(مد ترون یسکیچه دیدر 

o یک (بافتنیولوژیچه بیدر( 
o ( هتروگرافت) گزنوگرافت 

 ن)ی(پورسیچه خوکیدر •
 ن)ی(بو يه گاوچیدر •

o  ا آلوگرافتیهموگرافت 
 یچه انسانیدر •
 )ماریخود ب يچه هایدر( اتوگرافت •

چه به روش یض دریا تعویم یپس از ترم ير پرستاریتداب •
 یجراح

1  

کرونـر  ق عـرو  یبا جراح یآشنائ
)CABG( 
 

 )CABGکرونر ( قعرو یجراح •
o عروق  یر گذار در انتخاب روش جراحیعوامل تاث

 کرونر 
o عروق کرونر یب روش جراحیمحاسن و معا 
o  انتخاب نوع گرافت 

o د صافنیگرافت ور 
o  یداخل یان پستانیگرافت شر 

1  

آشنائی با مراقبتهاي پرستاري در 
 انواع دیگري از اعمال جراجی قلب

 قلب یاحرر اعمال جیسا •
o واره قلبیص دیم نقایترم 

o ASD- VSD 
o سم بطنیبر داشتن آنور 
o سم آئورتیبرداشتن آنور 
o یوپاتیکارد یجراح 

1  
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o وند قلبیپ 
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                      )۱(    ونـــد قلـــبیپدر  يپرســـتار : عنـــوان برنامـــھ     

                                                                                              

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۰: كد 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

موارد استفاده  پیوند آشنائی با 
 قلب 

 وند قلبیون پیکاسیاند •
 وند قلبیموارد منع پ •

 پیوند قلبدر جراحی  هاي روشانواع  •

 جایگاه قلب مصنوعی  در بیماران نیازمند قلب •

 

1 

آشنائی با مدیریت پرستاري در 
 بخش هاي آي سی یو پیوند قلب

 مدیریت بخش پیوند قلب  •

 استاندارد هاي ساختاري آي سی یو پیوند اعضا •

 استاندارد هاي نیروي انسانی  •

o  تیم جراحی 

o  تیم مراقبت 

o  تیم حمایت کننده 

 استاندارد هاي دستگاهها و تجهیزات  •

 قوانین و مقررات  •

 

1 

آشنائی با فرایند تهیه ، حفظ و 
 نگهداري و آماده کردن قلب اهدائی 

اهدائی  قلب  تهیه ،حفظ و نگهداري وآماده کردن  فرایند  •
)Donor( 

 شرایط دهنده  و گیرنده  •

 مالحظات حقوقی پیوند قلب •
 وظایف پرستار در تصمیم گیري هاي اهداي  قلب   •

o وظیفه به عنوان حامی بیمار دهنده عضو 

o   وظایف اخالقی و حقوقی 

 

2 

ــنائی بـــا بررســـی هـــا و     آشـ
 هاي قبل از پیوند قلب آمادگی

 

 بررسی ها و آمادگی هاي قبل از پیوند قلب •

o  اهدا کننده بررسی هاي  تشخیصی  در  
o  در گیرنده تشخیصی بررسی هاي 

o  کسب  رضایت  و آمادگی خانواده 

 

1 

  

144 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ـــــوان برنامـــــھ:                                                                              )۲(    پیونـــــد قلـــــبپرســـــتاري در  عن

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۱كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با اقدامات  و آمادگی هاي 
 در اتاق عملقبل از شروع جراحی 

 عمل   قاقدامات  و آمادگی هاي قبل از شروع جراحی پیوند در اتا •

o مانیتورینگ پیشرفته بیمار 

o آمادگی هاي بیهوشی 

o  کارشناسان آمادگی هاي CPB 

o  راح جآمادگی هاي 

o آمادگی هاي پرستار اسکراب و سیرکوالر 

 

1 

آشنائی با مراقبتهاي ویژه بعد از 
در آي سی یو جراحی  پیوند قلب
 ییوند قلب

 بررسی و مراقبت بعد از پیوند قلب •

o  همودینامیکمانیتورینگ  پیشرفته 

o اصول انتفال به آي سی یو جراحی پیوند 

o  روش بکار گیري دستگاه هاي حمایت کننده 

 دستگاه تهویه مکانیکی 

 ICD 

  دستگاه پیسمیکر 

o اصول پیشگیري از عفونت قلب پیوندي 

o مالحظات مربوط به خانواده بیمار گیرنده پیوند 

 

1 

آشنائی با ویژگی هاي بیمار و قلب 
 بعد از پیوند قلب

یو  قلب پیوندي بعد از عمل پیوند در آي سیهاي بیمار و ژگیوی •
  جراحی پیوند

o تغییر در ریتم و عملکرد قلبی 

o تغییرات همودینامیک 

o  تغییراتECG  
o وضعیت عملکرد سیستم سمپاتیک و پارا سمپاتیک قلب 

  امواجP  اثرات قطع عصب -باقیمانده 

o آمادگی براي بروز نارسائی قلب 

o  بعد از پیونددارو هاي دریافتی 

  

1 

آشنائی با عوارض پیوند قلب و 
 راههاي پیشگیري از آن

 و مراقبتهاي الزم درعوارض پیوند قلب  •

o پس زدن پیوند قلب 

o عفونت 

o خونریزي 

o ی روانی اختالالت روح 

 
 

1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ــــھ:  ــــوان برنام ــــھ عن ــــتاري در  ادام ــــبپرس ــــد قل                                                                         )۲(    پیون

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۱كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با نقش و وظایف پرستار 
درتیم مراقبت و نو توانی در مرحله 

 ترخیص بیمار

 مراقبتهاي پرستاري و آموزشهاي  بیمار و خانواده  •

 عناعنگی با اعضاي تیم مراقبت براي : •

o  آموزش خود مراقبتی براي بهبود کیفیت زندگی 

o  آموزش  اثرات  دا رو ها و روش استفاده آن 

o  آموزش  نوع فعالیتها  و مراقبتهاي الزم و راههاي
 نوتوانی 

o آموزش  نوع  تغذیه و مراقبتهاي الزم 

o اموزش  روشهاي  پیشگیري از عفونت 

o  حمایتهاي روحی و روانی 

o  آشنائی با شرایط الزم براي مراجعه به پزشک 

 

1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                قلب يو جراحی يس يماران در آیش بیپا : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۲كد :     

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشــنائی بــا پــایش همــه جانبــه 
در آي عـــروق و سیســـتم قلـــب

 یو جراحی قلب سی
 

 پایش همودینامیک و ایجاد ثبات دروضع همودینامیک •
o  یاتیحبررسی  مداوم عالئم 

o  پایش فشار مستقیم شریانی 
o بررسی فشارPCWP  وCVP 
o  پایشECG و برخورد با آریتمی ها 
o  بررسی شرب بافتی در اندام ها 
o بررسی خونریزي ها 
o محیطی قبررسی وضعیت عرو 
o ادم   و نبض  رنگ و درجه حرارت پوست 
o  براي خونریزي پانسمان هاو بررسی کاتتر ها 

2 

ــتم    ــش  سیس ــا پاس ــنائی ب آش
تنفسی  در آي سی یـو جراحـی   

 قلب

 پایش وضعیت تنفس  •
o صداهاي تنفس-حرکت قفسه سینه 
o   به کارگیري  پالس اکسیمتري وABG 
o تنظیم دستگاه تهویه مکانیکی 
o بررسی درناژ  سیستم تخلیه قفسه سینه 

 دقیقه 30

پایش  سیستم معز و آشنائی با 
اعصاب  در آي سی یـو جراحـی   

 قلب

 پایش سیستم عصبی و تالش براي بهبود آن •
o به نور مردمکواکنش -ح هوشیاريطس 
o حرکت اندام ها-رفلکس ها 
o  روانی –بررسی وضعیت  روحی 

 دقیقه  30

آشنائی با بررسی عملکرد کلیـه   
 در آي سی یو جراحی قلب

o بررسی عملکرد کلیه 
o صوص و اسمواللیته ادرارخوزن م -جم ادرارح 

o بررسی  وضعیت مایعات و الکترولیت ها 
o جذب و دفع از لوله هاي تخلیه 
o بررسی میزان الکترولیت ها 

 د قیقه 30

یو  سی درد در آي بابررسی آشنائی
 جراحی قلب

o بررسی درد 
o  ماهیت ،موقعیت و مدت درد 
o افتراق درد آنژینی از درد برش جراحی 
o  هااستفاده از مسکن 

 دقیقه 30

 o  راحی قلب جبررسی عوارض 
o کاهش بازده قلب و زمینه هاي مربوط 
o اختالل آب و الکترولیت 
o اختالل در تبادل گازي خون 
o اختالل در گردش خون مغزي 

 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                             )۱قلب( يو جراحی يس يژه در آیو يمراقبت ھا : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۳كد :                                                                                                                     

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري                                               اھداف آموزشي                                                    

 قلب  یو جراحی یس يمراقبت آ
 

 ارزیابی و آمادگی هاي  بیماران قبل از اعمال جراحی  •

 مداخالت مهم در طول عمل جراحی قلب •

o   کاربرد  -مانیتورینگCPB –محافظت از میوکارد- 
انتقال به  -بیهوشی عمومی -ذخیره سازي خون 

ICU ( جراحی قلب 

1 

آشنائی با مراقبتهاي پرستاري بعد 
 از جراحی قلب 

 هاي  قلب  اصول مراقبت از بیماران  بعد از جراحی •

عوارض قلبی و غیر قلبی جراحی قلب و مراقبت هاي  •
 پرستاري

 اختالل و تکنیک جراحیمراقبت هاي ویژه بر حسب نوع  •

o با انسداد –بیماري هاي سرشتی (با شانت چپ به راست
 دریچه اي)-در مسیر خروجی

o تنگی و نارسائی آئورت -تنگی و نارسائی میترال- 
 تریکوسپید -اختالل دریچه پولمونر

o میکر کاشتن پیس–دایسکشن آئورت  -نوریسم آئورتآ 

o  کاشتنICD  
o ) جراحی عروق کرونرTMLR – Arterotomy –

CABG( 
  پاتوژنز)– ACS- (عوارض انفارکتوس 

2 

آشنائی با بحرانهـاي آي سـی یـو    
 جراحی قلب 

 اتفاقات وشرایط بحرانی در آي سی یو جراحی قلب •
o  استرنوتومی  -دیسترس تنفسی -نارسائی قلب

 :  اورژانسی متعاقب

  تامپوناد -پارگی سپتوم 

 اقدامات مراقبتی  مربوط •

•  

2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                        )۲قلب( يو جراحی يس يژه در آیو يمراقبت ھا : برنامھعنوان   

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۴كد :       

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با موارد استفاده و طریقه 
 تجهیزات حمایت کننده قلبکاربرد 

قه کاربرد تجهیزات حمایت کننده قلب یموارد استفاده و طر •
)IABP – VAD- (قلب مصنوعی 

 پیوند قلب و ریه و مراقبت هاي پرستاري •

 هاي  بعد از اعمال جراحی قلب توجهات مهم  درخونریزي •

حین و بعد از  ،هاي ذخیره سازي خون قبل تکنیک •
 جراحی 

2 

آشنائی با عوارض شـایع جراحـی   
 قلب  در آي سی یو جراحی قلب

هاي  عوارض شایع در آي سی یو جراحی قلب و راه •
 پیشگیري و مداخالت پرستاري آن

o  اختالل  –اختالل ریتم  -سوختگی ها -عفونت ها
 ... -اختالل اسید و باز  –الکترولیت 

کاربرد سیستم هاي  تخلیه موارد استفاده و طریقه  •
 Water seal chest drainageترشحات پلور و پریکارد (

system ( 
تسکین درد در بخش هاي مراقبت ویژه( موارد استفاده و  •

 طریقه کاربرد مسکن ها)

 

2 

آشــنائی بــا آمــوزش بیمــار بــراي 
 امادگی ترخیص

–فعالیت –آموزش هاي الزم براي مراقبت از خود (داروها  •

 غذائی)رژیم 
 تمرینات تنفسی-فعالیت –پانسمان  •

 حمایت خانواده بیمار •

 

1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                  ياختالالت عروق با مراقبت پرستاري از بیماران : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۵كد :                                                                                                                                                 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري                اھداف آموزشي                                                                                   

پرسـتاري    يبا مراقبت ها یآشنائ
ــروق    ــتالالت ع ــا اخ ــاران ب از بیم

 یانیشر
 

درمان و مراقبت  ،صی( تشخیانیع عروق شریاختالالت شا •
 مربوط) يپرستار يها

o یانیعروق شر يها انسداد يماریب 
o یفوقان ییانتها يها انیشر يانسداد يماریب 
o بورگر يماریب 

o سم  یآنور 

o یانیو ترومبوز شر یآمبول 
 نودیر يماریب 

 

5/1  

پرسـتاري    يبا مراقبت ها یآشنائ
ــروق    ــتالالت ع ــا اخ ــاران ب از بیم

 يدیور
 

 يدرمان و مراقبت ها ،صی(تشخ يدیع عروق وریاختالالت شا •
 مربوط) يپرستار

o يدیترمبوز ور  
o ید عمقیترمبوز ور  
o تیترومبوفلب  
o زیفلبوترومبوز 
o  پازخم  

o يدیس وریوار 
 

5/1  

پرسـتاري    يبا مراقبت ها یآشنائ
 از بیماران تحت جراحی عروق  

 

 یدر اختالالت عروق یانواع جراح •
o قبل از عمل يها یآمادگ 

o عروق  یعوارض جراح 

 عروق یبعد از عمل جراح يمراقبت ها •

 مراقبت از خود در منزل  يها آموزش •

 

2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                            يقلب و  عروق و مداخالت پرستار ياورژانس ھا : عنوان برنامھ

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۶كد :                                                                                                               

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــا   یآشــنائ ــا اصــول برخــورد ب ب
 قلب و  عروق  ياورژانس ها

 

 یمار اورژانس قلبیاصول برخورد با ب •
  یماران اورژانس قلبیاژ بیتر •

1  

ـ   یآشنائ در  یبا اقـدامات اورژانس
  یست قلبیا

 يویر یست قلبیعوامل ا •
• 5H   یپوترمیه– یپوکالمیپر/هیه-یپوکسمیه -یپوولمی(ه- 

 دوزیاس
• 5T  س یترومبوس–ن یتوکس -تامپوناد–(تنشن پنوموتوراکس

 بدون نبض) یتمیآر یتاک–
 ه  یاول یصیاقدامات تشخ •

o تنفس –ضربان قلب – ياریهوش یبررس 
   CPRه یاقدامات اول ياجرا •

o درخواست کمک 
o ه یاقدامات اول ياجراCPR َ )C-A-B ( 

 CPRشرفته یاقدامات پ ياجرا •
o در   عیون سریالسیبریدفVF  وVT بدون نبض 
o مار یدر ب يدیه خط وریته 
o نبض دار يها یتمیرآ یدر تاک یدارو درمان 
o ع در یماساژ سرPEA يدکار يستول و برادیسآا ی 

 یهوشیر به بجمن  دیشد
o مار یب  یها وقت یتمیآر يدر براد یدارو درمان

 ار استیهوش
o ها یتمیآر يکر در برادیس میکاربرد پ 

 

5/1  

ــوژي    ــاتو فیزیول ــا پ ــنائی ب اش
عالئــم و درمــان و مراقبتهــاي   

 پرستاري در  ادم حاد ریه 

 ادم حاد ریه •
o   تظاهرات بالینی  -پاتوفیزیولوژي 

 اقدامات درمانی  و مداخالت پرستاري  
 

1 

ــوژي    ــاتو فیزیول ــا پ ــنائی ب اش
عالئــم و درمــان و مراقبتهــاي   

 پرستاري در  پر فشاري خون 

 اورژانس هاي پر فشاري خون  •
o   تظاهرات بالینی  -پاتوفیزیولوژي 

o اقدامات درمانی  و مداخالت پرستاري 
 

1 

ــوژي    ــاتو فیزیول ــا پ ــنائی ب اش
عالئــم و درمــان و مراقبتهــاي   

   دایسکشن آئورتپرستاري در  

 دایسکشن آئورت  •
o   تظاهرات بالینی  -پاتوفیزیولوژي 
o اقدامات درمانی  و مداخالت پرستاري 

 

 قیقهد 30
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
          ون و انـواع شـوک ھـایپوتانسیھ مراقبتھای پرستاری در : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۷كد :                                    

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

اهمیت  تعریف شوك و با یآشنائ
در اندامها و سیستم  شرب بافتی

و عوامـل تعـین    هاي حیاتی بدن 
 ها   انواع شوكکننده 

 تعریف هیپوتانسیون •
o علل هیوتانسیون 
o عالئم هیپوتانسیون 
o مداخالت درمانی و مراقبتهاي پرستاري 

 تعریف شوك •
 و سیستم هاي حیاتی بدندر اندام ها  یت  شرب بافتیاهم •
  ین کننده  فشار شرب بافتییعوامل تع •

o  باض ققدرت ان -افتر لود-لودیپر–تعداد ضربان قلب
 ع در گردشیحجم ما -قلب 

 مقایسه انواع شوك از نظر اتیولوژي و پاتو فیزیولوژي •

 مراحل مختلف شوك  و عالئم مربوطه و تدابیر درمانی و مراقبتی  •
 آنها

o ) مرحله جبرانیcompensated( 
o ) مرحله پیشرفته و جبران نشدهDecompensated( 
o ) مرحله غیر قابل برگشتIrreversible( 

2  

ــنائی آ ــاش ــوژي    ب ــاتو فیزیول پ
عالئـــم و درمـــان و مراقبتهـــاي 
 پرستاري در  شوك کاردیو ژنیک 

 کیوژنیشوك کارد •
o ینیتظاهرات بال   
o يو مداخالت پرستار  یاقدامات درمان 
o  دارو درمانی در شوك کاردیوژنیک 
o موارد استفاده تجهیزات حمایتی همودینامیک-  

IABP  وVentricular Assist Devices 

5/1  

ــوژي     ــاتو فیزیول ــا پ ــنائی ب اش
عالئـــم و درمـــان و مراقبتهـــاي 
 پرستاري در  شوك هیپو ولمیک 

 شوك هیپوولومیک •
o   تظاهرات بالینی 
o اقدامات درمانی  و مداخالت پرستاري 
o  احتیاطات ضروريعوارض جانبی مایع درمانی و 

 قیقهد 20

ــوژي     ــاتو فیزیول ــا پ ــنائی ب اش
عالئـــم و درمـــان و مراقبتهـــاي 

 پرستاري در  شوك انسدادي 

 شوك انسدادي •
o   تظاهرات بالینی 
o اقدامات درمانی  و مداخالت پرستاري  

 قیقهد 20

ــوژي     ــاتو فیزیول ــا پ ــنائی ب اش
عالئـــم و درمـــان و مراقبتهـــاي 

 پرستاري در  شوك توزیعی 

شوك -شوك سپتیک   -(شوك آنافیالکتیک توزیعیشوك  •
 نوروژنیک)

o   تظاهرات بالینی 
o اقدامات درمانی  و مداخالت پرستاري 

 قیقهد 20

آشنائی بـا نحـوه حمایـت هـاي     
بیمار در حـال شـوك و خـانواده    

نفش پرستار در حمایت روحی روانی و اجتماعی بیمار در  •
 حال شوك و خانواده بیمار

 دقیقه 30
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 تغذیه اي در انواع شوكحمایت هاي  • بیمار
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         قـھ کـاربرد آنیموارد اسـتفاده و طر قلبي يداروھا : عنوان برنامھ      

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۸كد :                                              

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــتفاده و  یآش ــوارد اس ــا م  ب
ـ  يقه کاربرد دارو هـا یطر و  یقلب

 يتوجهات پرستار

 : قه کاربرد یموارد استفاده و طر •

o ها تراتین 

o  بلوکر هابتا 

o م بلوکر هایکلس 

o ACEI/ARB 

o د هایکوزیگل 

 دارو ها يریکار گه در ب يتوجهات پرستار •

 مار و خانوادهیآموزش به ب •

 

5/1  

ــنائ ــتفاده    یآش ــوارد اس ــا م و ب
ـ  يقه کاربرد دارو هـا یطر و  یقلب

 يتوجهات پرستار

 : قه کاربرد یموارد استفاده و طر •

o يدیکوزیر گلیغ يها نوتروپیا 
 نیدرنالآ 
 نیدوپام 
 نیدبوتام 

o نیواروپرس 
o دیتروپروساین 
o زوپروترنولیا 

o دارو ها يریکار گه در ب يتوجهات پرستار 
 

2 

ــنائ ــتفاده    یآش ــوارد اس ــا م و ب
ـ  يقه کاربرد دارو هـا یطر و  یقلب

 يتوجهات پرستار

 : قه کاربرد یموارد استفاده  و طر •
o ها  کوآگوالنت یآنت 

o ضد پالکت ها 

o ها کیتیترومبول 

 ها یتمیآر یقه آنتیاستفاده و طرموارد  •

o دارو ها يریکار گه در ب يتوجهات پرستار 

 

5/1  
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 يبــــــــــرا يمقــــــــــدمات CPR : عنــــــــــوان برنامــــــــــھ    

                                                       بزرگســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالن

 ۳۳۱۱۱۰۱۳۹كد :                  

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 ره بقا یمفهوم زنج • 

 یست قلبیانواع ا يم بندیتقس •
o یر قلبیا غی  یبا منشاء قلب 
o  ر شاهدیا غیبا شاهد 

 هوش یمار بیک مصدوم /بیبرخورد با  •
 کنفره و دو نفرهی) CPR )BLSه یاقدامات اول •

o ياریت هوشیوضع یبررس  
o باز کردن راه هوا 

o تنفس یبررس 

o نبض یبررس 

 درخواست کمک •

 میدن تیتا رس یماساژ قلب •
 AEDکاربرد قه یموارد استفاده و طر •
• CPR در شرایط ویژه 

o  نوزادان  -دراطفال 

o  در شرایط بارداري 

o  برق گرفتگی 

o  سوختگی 

o یرق شدگغ 
 

5  
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ــــــھ      ــــــوان برنام ــــــدامات پ : عن ــــــرفتھ یاق                                                              )CPR )ACLS) (۱ش

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۰كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ با اقدامات اول یآشنائ در  CPRه ی
حضـــور تجهیـــزات  پیشـــرفته   

 مارستانیب

 نبض)–تنفس  -ياری(هوش  ینیوضع بال یابیارز •
 CPRم یدر خواست کمک و فعال کردن ت •
 مانیتورینگ قلبی •
 السیون و توجهات خاصیبریدف •

o يدیایجاد خط ور 
داروهاي خاص ودارون و یآم –ن ین/وازوپرسیادرنال 

 موردي
 ون و توجهات ویژهیوباسینتیا •
 ونتیالسیون  •
 یکاپنوگراف •
 نبض)–تنفس  -ياری(هوش  ینیوضع بال یابیارز •
 تیفیبا ک CPRکنترل  •
 ت  ید و باز و الکترولیتوجه به رفع اختالل اس •
 نه اي قابل اصالحیدرمان اختالل زم •

1  

ـ کار گه ببا  یآشنائ تم یآلگـور  يری
CPR شرفتهیپ  

)pulseless VT /VF( 
 
 

 نبض)–تنفس  -ياری(هوش  ینیوضع بال یابیارز •
 تیفیبا ک CPRشروع  •
 التوریبریتور و دفیوصل مان -ژنیدادن اکس •
 : تمیون و دارو ها طبق آلگوریالسیبریاستفاده دف •

o ک)یک و مونو فازیفازی(در ب يزان انرژیانتخاب م 
o  ادامهCPR قهیدق 2 يبدون وقفه برا 
o تم  یر یبررس 
o ازیدر صورت ن يون  بعدیالسیبریدف 
o مورد استفاده   يدارو ها : 
o  ودارون یآم –ن ین/وازوپرسیآدرنال 

 ت  ید و باز و الکترولیتوجه به رفع اختالل اس •
 قابل اصالح  ينه هایدرمان اختالل زم •

1  

ـ کار گه ببا  یآشنائ تم یآلگـور  يری
CPR شرفتهیپ  
 )يکارد یتم تاکی(آلگور

 
 

 نبض)–تنفس  -ياری(هوش  ینیوضع بال یابیارز •
 نه و درمان موارد قابل اصالح ین علت زمییتع •

o   5توجه بهH’s    5و T’s 
 یژن درمانیو اکس یحفظ راه هوائ •
 ژنیتنفس و دادن  اکس  –فشار خون  –ECGنگ یتور ریمان •
  داریدار و نا پایپا يها  يکارد یص تاکیتشخ •

o يزیون دهلیالسیبریف 
o يزیفالتر دهل 
o یکارد فوق بطنیتاک)SVT( 
o Monomorphic VT 

1  
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o Polymorphic VT  

                                                             )CPR )ACLS) (۱اقــــدامات پیشــــرفتھ  ادامــــھ عنــــوان برنامــــھ: 

  ۳۳۱۱۱۰۱۴۰كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 درمان تاکی کاردي  پایدار:  • 
o تب   –هیپوکسی  -رفع علت زمینه اي (دهیدراسیون

 دارو ها ) -
 باریک : QRSدرمان داروئی و الکتریکی  تاکی کاردي  با  •
پهن منظم و  QRSدرمان داروئی و الکتریکی  تاکی کاردي با  •

 مونو مورفیک

 

کار گیـري آلگـوریتم   ه بآشنائی با 
CPR پیشرفته  

 (آلگوریتم برادي کاردي)

 نبض)–تنفس  -ارزیابی وضع بالینی  (هوشیاري •
 اکسیژن(در صورت هیپوکسیحفظ راه هوائی و رساندن  •
 پالس اکسیمتري –فشار خون  -ECGمانیتور  •
 تهیه یک خط وریدي •
لیدي (در صورتی که موجب تاخیر درمان  ECG 12تهیه  •

 نشود)
 بررسی وجود عالئم برادي کاردي پایدار •

o دردهاي  -کاهش سطح هوشیاري  -هیپوتانسیون
 شوك -نارسائی حاد قلب -ایسکمی قلب

 آدرنالین) –دوپامین  -درمان  داروئی ( آتروپین •
o  موارد استفاده  و طرقه کاربرد پیس میکر اکسترنال 

 قیقه د 30

کار گیـري آلگـوریتم   ه بآشنائی با 
CPR پیشرفته  

)PEA- (آسیستول 
 

 نبض)–تنفس  -ارزیابی وضع بالینی  (هوشیاري •
 مشاهده رینم در دو لید (اطمینان از وجود آسیستول) •
 اجراي  احیا طبق آلگوریتم  •

o   شروعCPR   با کیفیت 
o  تهیه یک خط وریدي 
o به کار گیري کاپنوگرافی 
o   به کار گیري دارو 

  دقیقه 3-5اپی نفرین  هر 
 توجه به رفع مشکل زمینه:  •

o  مسمومیت داروئی  –هیپوولمی 
•  )H’s   and T’s( 

 قیقهد 30

آشنائی با موارد استفاده و طریقـه  
 CPRکاربرد دارو هاي 

 CPRموارد استفاده و طریقه کاربرد داروهاي اصلی  •
o آمیودارون  -درنالین/وازوپرسینآ 

  CPRموارد استفاده و طریقه کاربرد دارو هاي مفید  •
o تروپین آ-دنورین  آ-سولفات منیزیم -پروکائین آمید

کلسیم –نات سدیم بیکرب -دبوتامین  –دوپامین -
 کلراید

1  
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اقـدامات مھـم بـرای  - )CPR )ACLS) (۲شـرفتھ یاقدامات پ : عنوان برنامھ

 CPRبھبود کیفیت 
                                                                                                                                        

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۱كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

بهبـود   يبا اقدامات مهم برا یآشنائ
 CPRت یفیک

 CPRت یفیبهبود ک ياقدامات مهم برا •

o تعداد   -ت( عمق ماساژیفیات ماساژ با کیخصوص
نمودار فشار   -وقفه ها -فواصل  –ماساژ
 )توریدرمان

o ت یرعا-هیزان تهویت ( میفیه با کیات تهویخصوص
وب ینتیر ایوب و غینتیمار ایه در بینسبت ماساژ/تهو

 )یدرکاپنوگراف CO2فشار –
 باز گشت گردش خون يار هایمع •

o نبض ضرباندار 

o باز گشت فشار خون 

o ش یافزاETco2 یدرکاپنوگراف 
o توریفشار در مان یمشاهده منحن 

 

2  

   CPRپس از  يمراقبت ها • ایپس از اح يبا مراقبت ها یآشنائ
o ت گردش خونیحما 

o يت مغزیحما 
o یت تنفسیحما 
o یگوارش ت یحما 
o يویت کلیحما 
o ژهیو يانتقال به بخش مراقبت ها 

 CPRمالحظات مربوط به تصمیم گیري براي انجام یا قطع  •
 

2  

ــنائ ــانون  یآش ــات ق ــا مالحظ  -یب
 CPRدر  یو اخالق یحقوق

   CPRاعالم ختم   علل متداول  •

o ست  یمار فبال در لیب یوقتDNR  قرار گرفته باشد(با
 ص پزشک )یتشخ

o م یبدخ يماریبه علت ب 

o ثابت شده يبه علت مرگ مغز 

o د کندیرا تهد یا سالمت ناجیادامه اح 

o مار بهبود حاصل کرده باشدیب 

 مالحظات مربوط به خانواده بیمار  •

o مار)یناگوار (مرگ ب يان خبر هایاصول ب 

1  
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o  پذیرش وضعیت بحرانی یا مرگ بیمار 

 مالحظات حقوقی و اخالقی •

 
 

 دچاربرخورد با بیمار CPR )ACLS (۳- )اقدامات پیشرفتھ  عنوان برنامھ:    

)ACS(                    :۳۳۱۱۱۰۱۴۲كد 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی پرستاران بـا اقـدامات   
ــاد   ــاري حـ ــرفته دربیمـ پیشـ

 )ACSکرونري( 

 مروري بر  بیماري حاد عروق کرونر و علل آن •

 ) در زنان و مردانACSحاد کرونر(عالئم بیماري  •

 دقیقه اول ورود به اورژانس:  10اقدامات فوري در  •

o بررسی وجود عالئم و نشانه هاي  ایسکمی 

o وصل پالس لکسیمتري واکسیژن تراپی 

o مانیتورینگ 

o  تهیهECG  و تفسیر  آن براي برايACS 

o ) ایجاد راه وریديKVO( 
o  تهیهCXR  دقیقه اول 30در 

o  فاکتور هاي خطرناك و معاینه فیزیکیبررسی  سابقه 
o  

1  

آشنائی با اقـدامات عمـومی در   
ACS   و مداخالت پرستاري 

 شروع درمان عمومی در اورژانس •

o ) 250-150دادن آسپیرینmg اگر ساعات قبل دریافت (
 ننمود 

o  استفاده از نیترات (اگر انفارکتوس بطن راست مطرح
 نباشد

o مرفین ) اگر درد  استفاده از مسکن نارکوتیک(فنتانیل/
 بیمار با نیترات  رفع نشد

 

 دقیقه 30

آشنائی  باتقسیم بندي بیماران 
-STبـــر طبـــق تغییـــرات   

Segment    و اقـــدامات الزم
 طبق  گاید الین مربوطه

 

و اقدامات   ST-Segmentتقسیم بندي بیماران بر طبق تغییرات  •
 الزم  طبق  گاید الین مربوطه

o  انفارکتوس حاد میوکاردSTEMI  یا وجودLBBB جدید 

o  آنژین نا پایدار با ریسک باال  یاNSTEMI  
o آنژین ناپایدار متوسط و یا کم خطر 

 

5/2 

آشـــنائی بـــا توجهـــات مهـــم 
ــاد   ــندرم حـ ــتاري درسـ پرسـ

 کرونري 

 توجهات مهم پرستاري درسندرم حاد کرونري  •

o آقدامات   آمادگی براي اقداماتCPR )ACLS ( 

o   پروتکل هاي  ترومبولیتیک درمانیآمادگی براي کاربرد 

1  
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 o  توجه به کار تیمی و داشتن تحلیل وظایف افراد تیم براي

 شرایط اورژانس

o  کنترل وسایل و تجهیزاتCPR پیشرفته 

o  آموزش و حمایت هاي  روحی و روانی بیمار و همراهان 

 
 

بیمار دچـار برخورد با    -        )CPR )ACLS ()۴اقدامات پیشرفتھ  عنوان برنامھ: 

 ( CVA) استروک

                                                                                                                                       

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۳كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با اقدامات پیشرفته در  
CVA   

 بررسی سریع عالئم و نشانه هاي  سکته مغزي •

 حفظ و نگهداري راه هوائی   •

 ) CT Scanاقدامات تشخیصی( انجام   •
 در صورت عدم خونریزي( استروك ایسکمیک):   •

o بررسی ضرورت / عدم ضرورت  درمان فیبرینولیتیک 

o ) روش فیبرینولیتیک درمانیrtPA ( 
o اندیکاسیون تجویز آسپیرین 

o مراقبت  و پایش بیمار از نظر خونریزي 

o انتقال به بخش مراقبتهاي ویژه 

 در صورت خونریزي مغزي:  •

o درخواست مشاوره نورولوژي 

o  مراقبت و پایش  بیمار 

o  اقدام براي حلوگیري از خونریزي 

 

5/2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
در درمـان   التـورموارد استفاده و طریقـھ کـاربرد دفیبری عنوان برنامھ: 

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۴كد:              آریتمي ھاي قلبي

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــا   ــتاران بــ ــنائی پرســ آشــ
 هاي خطر ناك قلبی  آریتمی

 مروري بر آریتمی ها ي قلبی خطر ناك •

 درمان داروئی و الکتریکی  آریتمی هاي قلبی خطر ناك  •

o  آریتمی هاي شوك پذیر 

o آریتمی هاي شوك نا پذیر 

 

1 

آشــنائی پرســتاران بــا مــوارد 
ــاربرد  ــه کـ ــتفاده و طریقـ اسـ
دستگاه دفیبریالتور و کـاردیو  

 ورژن

 موارد استفاده و طریقه کاربرد دفیبریالتور و کاردیو ورژن •

 کاردیو ورژن  و سینکرونایز -مفهوم دفیبریالسیون  •

 معرفی دستگاه دفیبریالتور و تنظیمات مربوط •

 روش نگهداري دستگاه  دفیبیالتور •

 نحوه به کار گیري دستگاه شوك براي دفیبریالسیون  بیمار •

o  نحوه انتخاب مقدار انرژي در شرایط مختلف( مونو
 فازیک و بیفازیک)

o محل قرار گیري قاشقک ها 

o  ترانس توراسیکروش هاي کاهش مقاومت 

o پروتکل انجام کاردیو ورژن 

 

2  

ــوثر    ــل م ــا عوام ــنائی ب –آش
عوارض و مراقبت هاي بعـد از  
به کار گیري دفیبریالسـیون و  

 کاردیوورژن

 عوامل موثر بر موفقیت  دفیبریالسیون و کاردیو ورژن •

 موارد منع به کار گیري شوك الکتریکی •

 عوارض شوك الکتریکی و مراقبت هاي پرستاري  •

 مراقبت هاي بعد از به کار گیري دستگاه شوك الکتریکی •

•  

 

1 

آشــنائی پرســتاران بــا مــوارد 
ــاربرد  ــه کـ ــتفاده و طریقـ اسـ

  AEDدستگاه 

آشنائی با موارد استفاده و طریقه  کاربرد دستگاه دفیبریالتور  •
 )AEDخارجی خودکار / نیمه خودکار (

 AEDتوجهات مهم در کاربرد  •

 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 میکر  موقت انواع پیس  قھ کاربردیموارد استفاده و طر : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۵كد :                         مو دائ

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

قـه  یبا موارد استفاده و طر یآشنائ
 کر موقت یس میکابرد دستگاه پ

 خطرناك و درمان آنها يها  یتمیآر يبر براد يمرور •

 

 

 قهیدق 30

ــاز   ــتگاه ضربانس ــا دس ــنائی ب آش
 مصنوعی (پیسمیکر)

 کر)یس می(پ یساز مصنوع دستگاه ضربان یفمعر •

o یک قطبیکر( یس مید پیل –کر یس میژنراتور پ- 
 )یدوقطب

 : کر یس میاستفاده پموارد  •

 کریس میپ يریقه به کارگیطر •

o کر اکسترنال( ترانس کوتانئوس)یم پبس 

o يدیکر از راه وریس میپ)transvenus( 
 آن يساز  رو مدار  ضربان مات یتنظ  •

o ON.OFF 

o تعداد ضربان 

o م یتنظOutput  ک)ین سطح آستانه تحریی(تع 

 مات مدار حافظهیتنط •

o تیم حساسیتنط 
o م یتنطSync/asyncا (یfix/Demand( 

  Overdriveمات یتنط •

 

5/1  

آشنائی با عوارض ناشی از تعبیـه  
  پیسمیکر

 کریس میه پیاز تعب یعوارض ناش •

o اختالل در ( کریس میاختالل کار پPacing  -   
Capturing  - Sensing( 

 

1  

آشنائی با مراقبتهاي پرسـتاري در  
 بیماران داراي  پیسمیکر 

 کریس میپ يمار دارایدر ب يپرستار يمراقبت ها •

o یروان یروح يها تیحما 
o تور یکر و مانیس میمات  پیکنترل تنظECG- 
o مار یآموزش ب 

 و موارد استفاده آنها يچند حفره ا يکر هایس میپ •

 دائم و موارد استفاده آنها يکر هایس میپ •

 

1  

پرستاران با موارد استفاده  یآشنائ
کر یس میقه کاربرد دستگاه پیو طر

 اکسترنال

اکسترنال  یکر پوستیس میقه کاربرد پیموارد استفاده و طر •
 خطر ناك يها یتمیآر يط برادیدر شرا

 یکر اکسترنال پوستیس میتوجهات مهم در کاربرد پ •
 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 

التـور یبریقـھ کـاربرد دسـتگاه دفیموارد استفاده و طر : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۶كد :        ) AEDک ( یاتومات يجخار

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

قـه  یبا موارد اسـتفاده و طر  یآشنائ
 AEDکاربرد دستگاه 

  AEDدستگاه  یمعرف •
 AEDموارداستفاده دستگاه  •

o عموم مردم يمارستان برایخارج از ب یست قلبیدر ا 
o یخوبه ها ب یتمیص آریدر تشخ یدر اورژانس ها (وقت 

 تسلط ندارند
 AEDروش کار با دستگاه  •

o يریکار گه زمان ب  
 ست ینان از ایمار /مصدوم  و اطمیب یبررس

  یقلب
  درخواست کمک 

o  نحوه اتصال  پد ها 
o يریکار گه نحوه ب  

 بدون نبض يها یتمیآر یدر درمان تاک 
 ها یتمیآر يت الزم در حضور براداقداما 

 موثر  یماساژ قلب •
o به اقدامات  یتا دسترس یت قلبیو حفظ حما یبررس

 شرفته  یپ
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                      ژهیـو يژه و شناخت بخش مراقبت ھایو يمفھوم  مراقبت ھا : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۷كد : 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 مفهوم مراقبت هاي ویژه  • آشنائی با مفهوم مراقبت ویژه 

 اهداف بخش هاي مراقبت ویژه.  •

 

1  

آشنائی با سطح بندي بخش هاي 
 مراقبت ویژه

 سطح بندي بخش هاي مراقبت ویژه از نظر :  •

 ) 3و  2و  1(   -سطح مراقبت •
 –قلب  -جراحی  -نوع مشکل/بیماري زمینه (داخلی  •

   )جنرال –اعصاب 

 )بخش تله متري  –شدت وخامت  (  بخش ویژه  •
کهنسال و خانم –ویژگی هاي فیزیولوژیکی (نوزاد  •

 باردار )

1 

هـاي   آشنائی بـا سـاختار بخـش   
 مراقبت ویژه

 ویژه ي ساختار بخش مراقبت ها •

بیمار  -کارکنان -محیط بخش ویژه  (تسهیالت براي بخش  •
  )و خانواده

 مراقبت هاي ویژهوسائل و تجهیزات  اختصاصی بخش  •

  سازماندهی نیروي انسانی  •
ها و سالمت کار  در بخش هاي  دشواري–ویژگی هاي  •

 ویژه   
کارشناس   -فیزیوتراپ  -شک زتیم  مراقبت ویژه ( پ- •

 منشی ) -تکنسین مانیتور و تعمیرات -تجهیزات  تنفسی 

  

1  

آشنائی با استاندارد هاي مراقبـت  
 در بخش هاي مراقبت ویژه

یند آکاربرد فر –استاندارد هاي مراقبت( کنترل کیفی  •
 پرستاري  در مراقبت ها )

گزارش  دهی و گزارش نویسی  در   بخش  –ثبت  •
 هاي ویژه 

 مدل هاي مراقبت در بخش هاي ویژه •

قانونی  و اخالقی در بخش هاي  –مالحظات حقوقی  •
 مراقبت ویژه

 مالحظات مربوط به  خانواده بیمار بخش مراقبت هاي ویژه •

 آموزش به بیمار و خانواده -

 -مالحظات پرستاري در مراقبت هاي ویژه کودکان   •
 هاي باردار خانم –بزرگساالن 

 

2  

 
 

بخـش ھـاي مراقبـت ویـژه و  مشکالت عمـومي بیمـاران در : برنامھعنوان     

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۸كد :            مراقبت ھاي الزم
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ماران یب یبا مشکالت عموم یآشنائ
 ژهیمراقبت و يبخش ها

–مشکل ارتباط  -ترس و اضطراب- یعدم شناخت  و آگاه( •

 درد 
بی حرکتی در  -اختالل در سیرکادین ریتم -محدودیت مالقات •

 تخت 
 عفونت  -بهداشت شخصی  •

 و تحریک بیش از حد -محرومیت حسی •

 مشکل خواب   •

 ه یتغذ  •

 ژه  یمار به / از بخش مراقبت ویاصول انتقال ب •

 اولویت هاي مراقبت در بخش هاي ویژه  بر حسب نوع بخش  •

o ش همه جانبهیپا 

o  ونیژناسیتهویه و اکس –حفظ را هوائی 

o کینامیو حفظ همود يبرقرار 
o ومیریدل–ون یتاسیاز آژ يریشگیپ 

o شتریاز عوارض و مشکالت ب يریجلوگ 

 

5  

 
 
 
 

ــــھ     ــــوان برنام ــــتاز  : عن ــــھموس ــــود تنظی ــــیا خ ــــدن يم                                                                      ب

 ۳۳۱۱۱۰۱۴۹كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــتاز   یآش ــا هموس ــب ــود ی ا خ
 بدن یمیتنظ

توزیع مایعات و الکترولیت ها در  -تعادل آب و الکترولیت ها  •
 بدن

در خود  و سیستم قلب و عروق غدد –کلیه  –نقش ریه  •
 تنظیمی بدن

 ها ( تشخیص بالینی )  اختالل آب و الکترولیت •

 مکانیزم هاي جبرانی  -انتقال گاز ها -تعادل اسید و باز  •
بالینی اسیدوز و آلکالوز د و باز ( تشخیص یاختالل تعادل اس •

( 
  د و بازیت و اسیدر اختالالت آب و الکترول يتوجهات پرستار •

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                             (IV Therapy)اصول درمان وریدي  : عنوان برنامھ  

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۰كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ک یه یپرستاران با روش ته یآشنائ
آن و  يو نگهـــــدار يدیـــــراه ور

 از عوارض آن   يریشگیپ

وسایل و تجهیزات   -تکنیک گذاشتن و نگهداري کاتتر وریدي •
 يدیدرمان ور

• PICC 

 مراقبت از پورت •
 

1  

پرستاران با انواع محلـول   یآسنائ
ــا ــرم يه ــتفاده و – یس ــوارد اس م
ـ یطر  یقه کاربرد و محاسبات داروئ

 ون سرم هایهمراه انفوز

 هاي سرمی(ایزوتونیک، هیپوتونیک، هیپر تونیک)  محلول •
موارد استفاده  وطریقه کاربرد محاسبات داروئی همراه  •

 انفوزیون سرم ها 
 هاي داروئی سرم ها پروتکل تهیه محلول •
 مختلف  يبا غلظت ها یسرم يها ه محلولیروش ته •

 

2  

ــنائ ــا یآش ــا دوز ه ــ يب و  یداروئ
مخــدر و  يروش محاســبه دارو هــا

 خطر ناك 

مهم و حساس از  يوروش محاسبات داروها یدوز داروئ •
 : جمله 

o مخدرها 

o يدیور نیگوکسید 
o ن یانسول 

o يدیور ي وتیک هایب یآنت دوز نیاول 
o منیزیم سولفات -ودارون یآم- 
o زوپرونولولیا -نیدبوتام–ن یدوپام-ن یآدرنال 

o  دیتروپروساین–ن یآدنوز -نیزوپتیا-TNG  
 

1 

 IV therapyبا عوارض  یآشنائ
 الزم يو مراقبتها 

 IV therapyعوارض  •

o یعوارض موضع 
o کیستمیعوارض س 

  یو مراقبت یاقدامات درمان •
 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                                 TPNتغذیھ وریديکاربرد اصول  : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۱كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 و انواع هیبا اصول تغذ یآشنائ
 يدیه وریتغذ يمحلول ها

 )  TPN )Total Parenteral Nutritionاصول تغذیه وریدي •

 يدیه وریتغذ يانواع محلول ها  •
o  اسید آمینه و دکستروز 

o (اینترالیپید) امولسیون هاي چربی 

 يدیه وریتغذ يج در محلول هایرا يها یافزودن •
 يو مرکز یطیمح يدر راه ها يدیه وریتغذ يروش ها •

 

2  

 يبــا کــاربرد کــاتتر هــا یآشــنائ
 يدیه وریو تغذ يدیور

 يدیه وریتغذ يانواع کاتتر ها و روش ها •
 يدیور هیت تغذیریمد •

 

 قهیدق 30

ــنائ ــا یآش ــا پ ــیش بیب ــار ح ن یم
  TPNافت یدر

  TPN  1افت ین در یمار حیش بیپا •

  يو مداخالت پرستار يدیه وریعوارض تغذ • يدیه وریبا عوارض تغذ یآشنائ
o قینشت محلول از محل تزر 
o یتیانواع اختالالت الکترول  
o سندرم هیپراسموالر هیپرگلیسمی )HHS( 
o یسمیپو گلیه  
o کار کبد اختالل 

o کیدوز متابولیاس 
o هوا  یآمبول 

o کیستمیو س یعفونت موضع 
o يدیترمبوز ور 
o  شیلوتوراکس،هموتوراکس،پنوموتوراکس و

 هیدروتوراکس

 

5/1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                   )ھمــــوویژالنس( کــــاربرد خــــون و مشــــتقات آن : عنــــوان برنامــــھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۲كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

قـه  یموارد استفاده و طر با یآشنائ
  یخون يورده هاآانواع فر کاربرد 

 يستم هماتولوژیساختار و عملکرد س •
 درسالمت انسانک یخون و نقش هر ياجزا •

o تها)یتروسیقرمز (ار يگلبولها 

o تها)ید (لوکوسیسف يگلبولها 

o تها)یپالکت ها(ترومبوس 

  یخون يورده هاآانواع فر •
 یخون يورده هاآقه کاربرد خون و فریموارد استفاده و طر •

 مختلف یخون يها در گروه

 یخون يروش بدست آوردن خون و فراورده ها •
 رنده یمشخصات فرد دهنده و گانتقال خون و   ياستانداردها •

 اتوکوگ  ياهد •

 ق کردن خون یرق •
 یخون يورده هاآفر ينحوه نگهدار •

 

5/2  

و انتقـال خـون   آشنائی با عوارض 
 خونی  ناسازگاریهاي

 ود رس و دیر رس انتقال خون زعوارض  •

ماران یک در بیالکتیخون  (شوك آناف يص ناسازگاریتشخ •
 )هوشیار و بیهوش

 

5/1 

 مراقبت هاي پرستاري  قبل ، حین و بعد از انتقال خون • آشنائی با مراقبتهاي پرستاري در 

o  پیشگیري و کنترل  و پایش بیمار 

o مراقبتهاي فوري در مورد واکنشهاي انتقال خون 

o  آموزش بیمار 

 

1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
آژیتاسیون  و دلریوم در بخش مراقبتھای –ت درد یریمد : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۳كد :                           ویژه

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــا  یآشــنائ درد در  عوامــل مــوثر ب
 ژهیو يها بخش

 ژهیو يدر بخشهادردو عوامل موثر برآن   •

 ژهیو يدر بخشهان درد یاهداف تسک  •

 

 قهیدق 30

ـ ارز يبا روشـها   یآشنائ درد    یابی
 يدر بخشها  وم یدلرون  و یتاسیژآ

  ژه یمراقبت و

 يستم هایدرد در س یبررس -درد  یابیارز يها روش •

 ژهیو يدر بخشهامختلف بدن 

 وم  یون و دلریتاسیتفاوت  درد ، آژ •

 درد یافتراق يص هایتشخ  •

 

 ساعت 1

با  اقدامات کنترل و  درمان   یآشنائ
ــیدرد  ، آژ ــون و دلریتاسـ وم در یـ

 ژهیو يبخشها

 وم یون و دلریتاسیدر کنترل درد ،آژ یر داروئیاقدامات غ •

 وم یون و دلریتاسیآژ برحسب  نوع درد یانتخاب يدارو ها •

 ژه یو يقه کاربرد مسکن ها در بخش هایموارد استفاده و طر •

 PCAدرمان و کنترل درد به روش  •

 یبعد از اعمال جراح  يدرد ها اداره  •
 یموارد استفاده از بلوك عصب •
 ن درد در سرطانهایتسک •

 مار و همراهان یالزم به ب يآموزشها •

 

 ساعت 1
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                                                     يعموم يدارو شناس : عنوان برنامھ  

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۴كد : 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 یدارو شناس یبا اصول کل یآشنائ
   یعموم

نگهداري  -تحمل داروئی –اصول کلی داروشناسی (نیمه عمر  •
 تداخل داروئی –

  –مخدر ها  -مسکن ها و آرام بخش ها  •
 -کورتیکوستروئید ها–دیورتیک ها  •
ها، توجهات  آنتی بیوتیک  کاربردموارد استفاده و طریقه  •

 پرستاري

کننده  کاربرد داروهاي بیهوشی در بخش هاي ویژه ( شل •
 ...)-نسدونال -نیگمیستپرو –هاي عضالنی 

نگهداري  -تحمل داروئی –اصول کلی داروشناسی (نیمه عمر  •
 تداخل داروئی –

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                               )۱( يکیدر اختالالت متابول يپرستار : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۵كد : 

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يپرسـتار  يبا  مراقبت ها یآشنائ
   یابتیماران دیدر ب

 ابت یانواع د  يو پاتولوژیزیبر  ف يمرور •
 ینیعالئم و تظاهرات بال •
 ابتید یصیشات تشخیآزما •

 

1  

در  یبا اصـول دارو درمـان   یآشنائ
 ابتید يها يرمایب

  یقیو تزر  یخوراک يقه کاربرد دارو هایطرو موارد استفاده  •
 ابت یکنترل د

 در باره  کاربرد دارو ها  یخود مراقبت يها آموزش •
    

1  

ــنائ ــول پ  یآش ــا اص ــگیب و  يریش
 ابـت و آمـوزش  ید يمـار یکنترل  ب

 الزم يها

الزم به  يها ابت و آموزشید يماریو کنترل  ب يریشگیپ •
 : مار و خانواده در باره یب

o  آموزش روش کاربرد دستگاه تست  گلوکز 
o ن یق انسولیآموزش  روش  محاسبه و تزر 
o یابتیماران دیب  یم درمانیه  و رژیبرنامه تغذ 
o ابتیدر کنترل د یکیزیف  يها تیبرنامه فعال 
o ماریب یاجتماع– یروان يسازگار 

 

1  

 يپرسـتار  يبا مراقبت هـا  یآشنائ
 ابتیدر عوارض د

 يپرستار  يابت  و مراقبت هایعوارض حاد د •
o نا خواسته یسمیپو گلیه 
o یابتیدوز دیکتو اس 
o یابتید ینوروپات  
o یابتید يپا  

 

 قهیقد 30

 یو خود مراقبت یبا نوتوان یآشنائ
 ابتیماران دیدرب

 از پا یخود مراقبت •
 روزانه پا ها و انگشتان پا يو شستشو  یبررس •
 ون )یشتان (استفاده از لوسگپوست پا ها و ان يمراقبت ها •
 روزانه طبق برنامه ياده رویت و پیانجام فعال •
 ابتیماران دیب يه شده برایش توصفاستفاده از ک •

o راه رفتن  ياستفاده مدام  از جوراب و کفش برا 
o د پا هایشد ياز سرما و گرما يریجلوگ 
o  نگهداشتن پا ها هنگام نشستنباال 

 گریکدی يپاها رو  یطوالن یعدم قرار ده •
 

5/1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                               )۲( يکیدر اختالالت متابول يپرستار : عنوان برنامھ      

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۶كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و  يبا اخـتالالت کـم کـار    یآشنائ
د و یروئید و پارا تیروئیت يپرکار 

 يپرستار يمراقبت ها
 

 دیروئیت يو پرکار  يکم کار •
o  تظاهرات آنعالئم و 
o یصیشات تشخیآزما 
o یدکتومیروئیماران تحت عمل تیدرمان و مراقبت از ب 

 دیروئیاختالالت پارا ت •
o عالئم و تظاهرات آن 
o یصیشات تشخیآزما 
o يپرستار يو مراقبت ها یو جراح یدرمان طب  

 ماریوآموزش به ب
 

1  

غده  يبا اختالالت  پرکار  یآشنائ
 يپرستار يدرنال و مراقبت هاآ
 

سون یاد -تومیغده آدرنال (فئو کروموس يو پر کار يکارکم  •
 نگ)یکوش –

o عالئم و تظاهرات آن 
o یصیشات تشخیآزما 
o ماران تحت عمل  یو مراقبت از ب یو جراح یدرمان طب

 ماریوآموزش به ب

1  

آشنائی با مداخالت  پرسـتاري در  
 کم کاري و پر کاري تیروئید

 زیپوفیغده ه  يو پرکار يکم کار •
o  تظاهرات آنعالئم و 
o یصیشات تشخیآزما 

   يپرستار يو مراقبت ها یو جراح یدرمان طب •
o ماریآموزش به ب 

 

1 

 يپرسـتار  يبا مراقبت ها یآشنائ
سـه صـفرا و   یالت کبد و کدر اختال

 پانکراس 

 الت آن کبد  و اختال یکیعملکرد متابول •
o عالئم و تظاهرات آن 
o یصیشات تشخیآزما 
o يپرستار يو مراقبت ها یو جراح یدرمان طب  

 ماریوآموزش به ب
 ت حاد و مزمنیستیکله س •

o عالئم و تظاهرات آن 
o یصیشات تشخیآزما 
o ماریوآموزش به ب  يپرستار يدرمان و مراقبت ها 

 مربوط به پانکراس يماریب •
o عالئم و تظاهرات آن 
o یصیشات تشخیآزما 

وآمـوزش بـه     يپرسـتار  يومراقبت هـا  یوجراح یدرمان طب •
 ماریب

2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 

                                                                                     در اتاق عمل  يپرستار : عنوان برنامھ      

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۷: كد

 زمان(ساعت) یادگیريبایدھاي  اھداف آموزشي                                                                                                  

پرستاران  بـا سـاختمان و    یآشنائ
 زات اتاق عملیالت و تجهیتشک

 عمل قزات  اتایالت و تجهیو تشک یات  ساختمانیخصوص •

 ون آن هایزاسیلیاستر يها روش و یل جراحیوسا •

 در اتاق عمل یمنیاز انتقال  عفونت و حفظ  ا يریشگیپ •

 

1  

ــواع  یآشـــنائ ــا انـ ــتاران بـ پرسـ
ـ  يها روش  يو مراقبـت هـا   یجراح

 مربوط  

 مربوط يو مراقبت ها یراحج يها انواع روش •

در  يبزرگ و  توجهات پرستار يها یجراح  يها یژگیو •
 عمل قاتا

ن و بعد از اعمال یقبل ،ح يپرستار ياصول مراقبت ها •
 یحجرا

  ین جراحیح يشن هایانواع پوز •
 

2  

ف پرسـتاران اتـاق   یبا وظا یآشنائ
 عمل

 : ف  مختلف  پرستاران در اتاق عملیش ها و وظاقن •

o  پرستار اسکراب 

o رکولریپرستار س 

o يکاوریپرستار ر 
o  پرستار CSR 

 

1  

پرســتاران اتــاق عمــل بــا  یآشــنائ
 يو دارو هــا یهوشــیب يهــا روش

 مورد استفاده

  یهوشیب يها روش •
 یهوشیمورد استفاده در ب يداروها  •
 یهوشیاز ب یعوارض ناش  •
 یهوش بعد از جراحیبمار یاز ب یبرنامه مراقبت •

 

1  

 
                                                           مغز و اعصاب يھا يماریبدر  يپرستار : عنوان برنامھ      

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۸: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــاتوم ــوژیزیو ف یآن ــتم یس يول س
 یعصب

  یستم عصبیس يولوژیزیو ف ی. آناتوم
 یطیو مح يستم اعصاب مرکزیس •
 نرون و انواع و عملکرد آن •

 و عملکرد آنها يمغز يها انواع سلول •

 زغمختلف م يعملکرد لوب ها •
 کیاجزاء ساقه مغز و عملکرد هر  •
 کیک و پارا سمپاتیستم اعصاب سمپاتیعملکرد س •

5/2  
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   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 سک و نخاع)یستون فقرات ( مهره ، د یآناتوم •

 ینخاع يع مغزیو مشخصات ما يمغز يبطن ها •
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 يمراقبت ھاو  ستم مغز و اعصابیدر س يصیاقدامات تشخ : عنوان برنامھ  

 ۳۳۱۱۱۰۱۵۹: كد             يپرستار

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ یتشخ يها یبا بررس ییآشنا  یص
 ستم اعصـاب یدر س یشگاهیو آزما

  يپرستار يو مراقبت ها

ستم یدر س یشگاهیو آزما یصیتشخ يها یبررساصول  •
 اعصاب

  مغز یوگرافیانجام آنژ ون  یکاسیاند •
o ن و بعد یح-قبل  يپرستار يآموزش ها و مراقبت ها

 یصیقدام تشخااز 
 CT Scan -MRI، ون یکاسیاند •

o ن و بعد یح-قبل  يپرستار يآموزش ها ومراقبت ها
 یصیقدامات تشخاک از یاز هر

 ون لومبار ینحوه انجام پانکسون و یکاسیاند •

o ن و بعد یح-قبل  يپرستار يآموزش ها ومراقبت ها
 یصیقدام تشخااز 

) و EEG(نحوه انجام الکترو انسفالوگرام ون و یکاسیاند •
 )EMG(وگرام یالکترو م
o قبل و بعد از  يپرستار يمراقبت هاآموزش ها و

 یصیاقدام  تشخ
 

5  

 
 

                                       مغز و اعصاب يقھ کاربرد دارو ھایموارد استفاده و طر : عنوان برنامھ  

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۰: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

مورد اسـتفاده   يبا دارو ها یآشنائ
 در اختالالت مغز و اعصاب

 یضد تشنج (فن يقه کاربرد داروهایموارد استفاده و طر •
ازپام، کلونازپام، والپروات ین، دیتال، کاربامازپین، فنوباربیتوئ
 م و ...)یسد

o قه مصرف، عوارض یسم، موارد کاربرد، طریمکان
 مربوط ي، و مراقبت هایجانب

ن، یکول یتی( س CVA مورد استفاده در درمان  يداروها •
 ...)و ن، دگزامتازونیپیموریراستام، تنیپ

o قه مصرف، عوارض یسم، موارد کاربرد، طریمکان
 ن داروهایمصرف امربوط به  يو مراقبت ها یجانب

 ...) و لیدیفن يهگز يلوددوپا، تر نسون (یضد پارک يداروها •

o عوارض قه مصرف، یسم، موارد کاربرد، طریمکان
 ن داروهایبه مصرف ا مربوط ي، مراقبت هایجانب

 

5 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 

                            وبیھوش کت حرکت و کم حر يماران بیاز ب يمراقبت پرستار : عنوان برنامھ  

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۱: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

از  يمراقبـت پرسـتار  بـا   یآشنائ
 حرکت و کم حرکت یماران بیب

 يپلژ ی، هميحرکت و کم حرکت (پاراپلژ یماران بیمراقبت از ب •
  يند پرستاریآبر اساس فر...) و

 مار و خانواده  یبه ب یآموزش مراقبت در منزل جهت بازتوان •

o یتیل حمایوسا 
o  یوتراپیزیف، 
o  یتیموسسات حما ، 

o ت،یزان فعالیم 

o هینوع تغذ 
 

5/2  

ــار     ــت از بیم ــا مراقب ــنائی ب آش
 بیهوش 

 بیمار FOURو    GCS اندازه گیري معیار هاي  •

 تعیین سطح هوشیاري بیمار •

 هاي مراحل هوشیاري تا اغما مفهوم زندگی نباتی و تفاوت •

 علل اغما و نحوه افتراق آن بر حسب عالئم بالینی •

 پرستاري از بیمار بیهوش پیشگیري و - مراقبت •

o مراقبت از راه هوائی 

o   مراقبت هاي چشم 

o مراقبت هاي دهان 

o (پیشگیري از زخم بستر) مراقبت هاي پوست 

o  ودفورمیتیپیشگیري از آتروفی عضالت 

o  اختالل آب و الکترولیت–پیشگیري از عفونت 

o  حمایت هاي روحی از خانواده 

5/2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                               اختالالت نوروپاتی مراقبت ھاي پرستاري  در  عنوان برنامھ:     

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۲كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی بـا اخـتالالت نووپـاتی و    
 مداخالت درمانی مراقبتی 

 میاستنی گراویس •

o  ،  علل ، عالئم 

o  درمان 

o   مکانیکیاصول مراقبت  تحت تهویه 

o در منزل اصول مراقبت 

o آموزش بیمار 

 

 ساعت 2

 بیماري گیلن باره • 

o علل ، عالئم،   

o  ، درمان انواع 

o  تاريپرس اصول مراقبت 

 

1 

 )MSمالتیپل اسکلروزیس( • 
o علل ، عالئم،   

o  ، درمان انواع 

  اصول مراقبت 
 

2 
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و صدمات   در صدمات وارده بر سر  يپرستار يمراقبت ھا : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۳: كد                      نخاعی 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

شناخت صدمات وارده بـر سـر و   
 مغز

 يه مغزیه و ثانویصدمات اول •
 ضربه به سرسم یمکان •

کف استخوان  یساده جمجمه ، شکستگ یعالئم شکستگ •
 فرو رفته استخوان جمجمه یجمجمه، شکستگ

 ماران با صدمات وارده بر سر و جمجمهیمراقبت از ب •

  : يمغز يزیخونر •
o دورال و ساب دورالیهماتوم اپ 

o م مغزیداخل بافت پارانش يزیخونر 

 ها  شر اکسونتو صدمات من  يو تکان مغز یکوفتگ •

 در صدمات وارده به سر و مغز يپرستار يمراقبت ها •

 

5/2  

 ص  نخاعی بعد از ضربهقانواع صدمات نا • آشنائی با انواع صدمات نخاعی 

 مشخصات قطع کامل نخاع •

 یین سطح ضایعه بر اساس عالئم کلینیکیعت •

 مشخصات شوك نخاعی ، نحوه درمان و مراقبت  •

توانی هاي نورولوژیکی نا ،اختالالت آناتومیکی ، اسپاسم  •
 دائمی و نحوه مراقبت و درمان

 مراقبت هاي پرستاري در بیماران مبتال به صدمه نخاعی •

 بیرون زدگی دیسک بین مهره اي (گردن و کمر) •

o عالئم ، تشخیص و درمان 

 مراقبت هاي پرستاري بعد از عمل جراحی نخاع •

 

5/2  
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                                و یدژنرات يھا يماریب در مربوط يپرستار يمراقبت ھا : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۴: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و و یدژنرات يها يماریبا ب یآشنائ
 يمســکوالر و  مراقبــت هــانــورو 
 مربوط  يپرستار

 نسون یپارک •

o  علل ، عالئم 

o اقدامات تشخیصی 

o درمان و اصول مراقبت 

o آموزش به بیمار 

 مر  یالزا •

o يماریعلل ، عالئم   و مراحل ب 
o درمان و اصول مراقبت 

o روشهاي اداره بیمار با الزایمر 

 

 2 

آشنائی با مراقبت هاي پرسـتاري  
 مغزي در بیماران داراي تومور

 تومور هاي مغزي •

o  غزيمعالئم تومور هاي وعلل 

o  اقدامات تشحیصی 

o  اقدامات درمانی 

o  مراقبت هاي پرستاري قبل و بعد از عمل جراحی
 زيغتومورهاي م

o آموزش به بیمار 

 

1 

 فتق (هرنی) دیسک کمر • 

o عوامل زمینه ساز  هرنی دیسک کمر 

o  تظاهرات بالینی 

o  دسک و راههاي پیشگیري و روش کاهش فشار بر
 ریشه عصبی

o ررشهاي درمانی دیسک کمر 

o مراقبتهاي قبل و بعد ز جراحی دیسک کمر 

o ش به بیمارآموز 

 

2 
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                                                            صرع يمار یدر ب يپرستار يمراقبت ھا : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۵: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 مشخصات انواع صرع  • شناخت انواع تشنج و سردرد

o مال ،صرع نوزادان یگرندمال ، پت 

o و انواع آن ینج موضعشت 

o علل بروز تشنج 

 تشخیصی در صرع اقدامات •

 ماران مبتال به تشنجیب یو درمان یاصول مراقبت •

o گرن یسردرد (مTension  headache  و
Cluster Headache( 

 آموزش به بیمار •

 

5/2  

 
 
 
 
 
 

                                                             يعروق مغز يھا يماریدر  ب يپرستار : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۶: كد

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يها يماریدر  ب يبا پرستار یآشنائ
 يعروق مغز

 ک)یک . هموراژیک، آمبولی(تروموت يانواع سکته مغز •

o جاد یسم ایعلل و مکان 

o  اصول مراقبت و درمان 

o ياز سکته مغز یناش یکینورولوژ يها ییناتوانا 
  يزسم مغینورآ •

o سمینورآله حمر شدت ن ییو تع ینیعالئم بال 

o يسکته مغز ياورژانسها پرستاري در يمراقبت ها 
)CVA( 
o مراقبتهاي بعد از جراحی مغز 
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                                                                     مغز يعفون يھا يماریدر ب يپرستار : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۷: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 ت یمننژ • مغز یعفون يها يماریبا ب یآشنائ

o تیانواع مننژ 
o ص یعالئم و نحوه تشخ 

o تیدرمان و مراقبت مننژ 
 ک)یدمیک و اپیت (اندمیانسفال •

o ص یعالئم و نحوه تشخ 

o مار یدرمان و مراقبت ب 

 يآبسه مغز •
o ص یعالئم و نحوه تشخ 

o  درمان و مراقبت 
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                                                         عصبی - تھاجمی و غیر تھاجمی مغزیش یپا : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۸: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

قـه  یبا موارد اسـتفاده و طر  یآشنائ
ش فشـار  یدر پـا  يمراقبت پرسـتار 

   داخل جمجمه

ف، ی) خفICPش فشار داخل جمجمه (یافزات یعلل و اهم •
 دیمتوسط و شد

o ش یدر افزا یجبران يسم هایپاتوژنز و مکانICP  
o ش یر رس افزایعالئم زود رس و دICP 

o ش یافزا يماران دارایدرمان بICP 

o نگ فشار داخل جمجمهیتوریون و روش مانیکاسیاند 

o ش یماران با افزایالزم در ب يمراقبت هاICP 

2 

آشنائی با موارد اسـتفاده و طریقـه   
 مراقبــــت پرســــتاري در پــــایش

 EEGغیرتهاجمی مغز توسط 

  EEGپایش مغزي با استفاده از موارد استفاده  •
  EEGطریقه کاربرد  دستگاه  •
 EEGتغییرات نرمال و تفسیر تغییرات  غیر طبیعی  •

 EEGتوجهات پرستاري در بکار گیري پایش  •

2 

آشنائی با موارد اسـتفاده و طریقـه   
  مراقبـــت پرســـتاري در پـــایش

 یرتهاجمی توسط غ

 سوماتو سنسوري  وموارد  استفاده  پایش مغزي توسط   •

 Evoked Potential (SSEP) کامپیوتري برانگیخته بالقوه
SomatoSensory  

o  طریقه کاربرد 

o  تغییرات نرمال و تفسسیر تغییرات غیر طبیعی 

o  توجهات پرستاري در بکار کیريSSEP 

1 
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                                                              مغز و اعصاب  ياورژانس ھا : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۶۹: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

مغـز و   يبـا اورژانـس هـا    یآشنائ

 اعصاب

 مغز و اعصاب  ياورژانس ها •

 -کلیوي -کبدي -نورولوژیک -کما و انواع آن (متابولیک •
کماي ناشی  -کماي ناشی از زیادي مصرف داروها و سموم

 از حساسیت ها، خونریزي 

 يسکته مغز •
 يمغز يها يزیخونر •
  يو  پرستار یاقدامات درمان •

o   پوست  –چشم  -مراقبت از  بهداشت دهان– 
و مداخالت  -یآتروف –ه یسوء تغذ –عفونت 

 بدن در کاهش و افزایش درجه حرارت  يتارپرس

 

5  

 
 

 

                در اختالالت  مغز و اعصاب                             يژه پرستاریو  يمراقبتھا عنوان برنامھ:       

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۰كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در   يپرستار يبا مراقبت ها یآشنائ
 ستم مغز و اعصابیاختالالت س

 ) يو پرستار  یاقدامات درمان-صیو تشخ یابیارز -علل •

ون یژناسیاکس -ICPش یستم مغز و اعصاب  (پایش سیپا •
 شیپا يت های) اولويمغز

 میاستنی گراو) –اختالالت عصبی عضالنی(سندرم گیلن باره  •

 پر فشاري داخل مغزي  •
 موثر در اختالالت مغز و اعصاب  يداروها •

 مغز و اعصاب  و انواع آن یجراح •

   یقبل  و بعد از جراح يپرستار يمراقبت ها •
 

5  
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                                                                 يصیاقدامات تشخومشکالت پوستي  : عنوان برنامھ  

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۱: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــوژي   ــاتومی ، فیزیول ــروري برآن م
هـاي   پوست ، عالئم ونشانه بیماري

 پوســتی وضــمائم مربــوط وتســت
هاي  هاي تشخیصی پوست ومراقبت

 مربوط
 

هاي اختصاصی  سلول آناتومی الیه هاي سه گانه پوست و •
 پوست وضمائم آن مثل مو و ناخن 

 عملکردهاي متعددپوست  •
حفاظت ، تامین حس، نگهداري مایعات ، تنظیم درجه حرارت ،  •

   تولید ویتامین 
 تغییرات طبیعی پوست وضمائم آن دردوران پیري  •
 نحوه بررسی فیزیکی پوست •
 هاي  پوستی عالئم ونشانه هاي عمده دربیماري •
 

5/2 

و  یپوســت  يعه هــایضــاانــواع 
ـ یتشخ يها و تست ها یبررس  یص

 پوست و ضمائم آن

 مختلف پوستی عات یضا •

o یمختلف پوست يها ژنیانواع ل  
o هاي تشخیصی  مراقبت هاي پرستاري الزم درتست

 پوست 
 ناخن  ینحوه بررس •

o يماریا، بیناخن مثل( پارونش يها يماریانواع ب 
 وس، و...) یب

 مو ینحوه بررس •
 زنان در مردان و یآلوپس •
 Diabetic (ک مثلیستمیبا علل س یپوست يها يماریب •

dermopathy, Stasis dermatitis و... (  
 هاي تشخیصی وکاربردآنها  انواع تست •
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                                         (درمان و مراقبت ھای پرستاری) عفونت ھاي پوستي: عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۲: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

، ییایباکتر يعفونت هابا  یآشنائ
 پوست یروسیو و ی، انگلیقارچ

هاي طبی دربیماري  درمان پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالینی و •
 زخم  زرد

 عوارض جانبی ، بیماري زردزخم درمان نشده  •
 فولیکولیت ، فورونکل وکاربانکل  •
عالئم بالینی ، تشخیص ودرمان طبی فولیکولیت ، فورونکل  •

 وکاربانکل 
هاي الزم به  آموزش مراقبت پرستاري واحتیاطات خاص و •

 بیماران مبتال به فولیکولیت 
 پاتوفیزیولوژي آکنه وعالئم بالینی  •
هاي طبی شامل تغذیه مناسب ، بهداشت پوست ،  درمان •

صورت موضعی وسیستمیک وجراحی ه دارودرمانی  ب
 درآکنه 

 هاي پرستاري ازبیمارمبتال به آکنه درمان •
 پاتوفیزیولوژي وعالئم بالینی بیماري زونا   •
 هاي درمعرض خطرابتالء به زونا  گروه      •
 مداخالت درمانی بیماري زونا ومراقبت هاي پرستاري الزم  •
 پاتوفیزیولوژي وعالئم بالینی انواع تب خال (دهانی وتناسلی)  •
 هاي تشخیصی ومداخالت درمانی مرتبط با تب خال  تست •
پاتوفیزیولوژي ، عالئم ، پیشگیري ودرمان عفونت قارچی   •

 پوست
پرستاري درانواع پاتوفیزیولوژي ، عالئم ودرمان ومراقبت  •

) پاتوفیزیولوژي ، عالئم Pediculasisعفونت انگلی شپش(
هاي تشخیصی ، درمان ومراقبت پرستاري  بالینی ، تست

  Scabiesدرعفونت انگلی گال 

5/2  

 يپرسـتار  يبا مراقبت هـا  یآشنائ
ــت در ــتالالت پوس ــت ، ( یاخ درماتی

ــوس    ــوریازیس ، پمفیگــــ پســــ
 وتومورهاي پوستی )

پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالینی ، عوامل مستعدکننده -1 •
 ومداخالت درمانی وپرستاري درانواع درماتیت 

هاي تشخیصی  پاتوفیزیولوژي ،عالئم بالینی ، تست •
 درمداخالت درمانی پسوریازیس 

 مداخالت پرستاري ومداخالت روانی دربیماري پسوریازیس  •
 یازیس رعوارض جانبی بیماري پسو •
هاي تشخیصی  پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالینی ، تست •

 ومداخالت درمانی دربیماري تاولی پمفیگوس 
 مراقبت هاي پرستاري ازبیماران مبتال به پمفیگوس   •
هاي تشخیصی ، پیش  پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالینی ، تست •

  B.C.Cآگهی ودرمان تومورپوستی 
تشخیصی ، پیش هاي  پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالینی ، تست  •

  S.c.cآگهی ودرمان تومورپوستی 
هاي تشخیصی ، پیش  پاتوفیزیولوژي ، عالئم بالینی ، تست    •

 مالنوما  یآگهی ودرمان تومورپوست
مراقبت هاي پرستاري دربیماران مبتال به بدخیمی هاي  •

5/2  

185 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 پوست 
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                                                                              )۱ھا ( يدر سوختگ يپرستار : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۳: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و   یدمیــــــبــــــا اپ یآشــــــنائ
  یو انواع سوختگ  يولوژیزیپاتوف

 

 اپیدمیولوژي وپاتوفیزیولوژي سوختگی •
 عوامل عمده ایجاد سوختگی  •

 پوست يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور •

هاي بدن نسبت به  پاسخ موضعی وسیستمیک ارگان •
 سوختگی

  

2  

بــا اهــداف بــر خــورد بــا  یآشــنائ
 یسوختگ

 اهداف عمده چهارگانه دربیماران دچارسوختگی  •

o موقع وموثر،ه پیشگیري ، درمان ب 

o  پیشگیري ازناتوانی ونوتوانی 

 

1  

و  یبــا انــواع ســوختگ   یآشــنائ
 یوسعت و عمـق سـوختگ   یابیارز
 ها

 : انواع سوختگی براساس عامل ایجادکننده  •

 یائیشم – یکیالکتر -یحرارت •
دسته بندي  و مشخصات سوختگی براساس عمق آسیب  •

 ) 3و2و1(درجه 

 تعیین وسعت سوختگی  •

o  9براساس قانون  ، 

o روش  الندوبراودر(BSA)  
o  روش کف دست(Palm)  

 

2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                     )يسـوختگ ي(اورژانـس ھـا  )۲ھـا ( يدر سوختگ يپرستار : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۴: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و  يپرستار يبا  مراقبت ها یآشنائ
 یسوختگ يدر اورژانس ها یدرمان

 

 تدابیر درمانی درسوختگی •

 مراقبت هاي ضروري قبل ازرسیدن به بیمارستان  •

مراقبت هاي پرستاري ازبیماردراورژانس در دوره  •
 حادسوختگی 

 مار دچارسوختگی یمراقبت هاي مرحله اورژانس واحیاء ب •

براساس مشخصات  سوختگی هاي خفیف ، متوسط وشدید •
 کامل آنها 

 هاي مختلف جایگزینی مایعات  روش احیاء مایعات و •

  باز و اسید هاي شیمیایی با اولیه هنگام سوختگی اقدامات •
 سوختگی توسط نوره هنگام  یاقدامات اول •

 یاستنشاق یسوختگ •
عفونت ومراقبت اززخم و کنترل  معیارهاي پیشگیري  •

 دربیماران سوختگی 

 ها یگکنترل درد در سوخت •

 Acclusivcو Exposureهاي  پانسمان سوختگی به روش •
 (بازوبسته )

 یتگخن و کاربرد آنها در سوینو يپانسمان ها •
 قه کاربردیموارد استفاده و طر ،یضد سوختگ يدارو ها

 ماران سوخته یاز ب یروان یروح يمراقبت ها •

 

5 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                            )۳ھـــــا ( يدر ســـــوختگ يپرســـــتار : عنـــــوان برنامـــــھ       

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۵: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 مراقبت ازبیماردچارسوختگی بعداز
 هاي جراحی ودوران نوتوانی عمل

 

  دبریدمان  زخم سوختگی وانواع آن  •

هتروگرافت وسینتتیک  -انواع مختلف گرافت (هموگرافت  •
 گرافت)

 اتوگرافت ومراقبت هاي مربوط به آن •
 تدابیردرمانی درد  دربیماران سوخته  •
 هاي تغذیه اي بیماران دچارسوختگی  حمایت •
عوارض مرتبط باسوختگی ( تشکیل اسکاروکلوئید، عدم  •

 ) Contractureترمیم زخم ،
 یگبعد از سوخت يعفونت ها •
 شو اکسپندریوت ییبایو ز یمیترم یجراح •

 یمیترم يها یپس از جراح  يپرستار يمراقبت ها •
 مراقبت هاي ضروري  جهت پیشگیري ازعوارض سوختگی  •
 مراقبت هاي پرستاري دردوران نوتوانی  •
 یوتراپیزیو ف  یآموزش خود مراقبت •

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
پیشگیري و مراقبت از زخم  عنوان برنامھ:      

                                                               بستر

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۶كد:           

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با اصول پیشـگیري از  
 فشاري )زخم 

 مروري بر فیزیولوژي ترمیم زخم  •

 تعریف زخم بستر/فشاري  •

معاینه  -بیماري هاي زمینه  اي –بررسی سالمت پوست(تاریخچه  •
 مشاهده و...–

 عوامل مستعد کننده زخم فشاري •

 )  BARDEN SCALE(   جدول  پیش بینی خطر زخم بستر •
 روش هاي پیشگیري از زخم بستر •

  

2  

آشنائی با درجـه بنـدي  زخـم    
فشــاري و روش هــاي مختلــف 

 درمان زخم فشاري 

 مراحل ترمیم زخم بستر  •

 درجه بندي زخم فشاري  •

 تکنیک هاي غیر جراحی و  جراحی زخم  •

 روش هاي نوین درمان زخم  •

موارد استفاده و طریقه  استفاده از انواع پانسمان ها و •
 هاي نوین  پانسمان

 

1  

هـاي مهـم     آشنائی بـا مراقبـت  
پرســــتاري در پیشــــگیري و 

 درمان زخم فشاري

 مراقبت هاي پرستاري در زخم فشاري •

آموزش به بیمار و همراهان براي پیشگیري از زخم فشاري در  •
 بیمارستان و منزل 

 

2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                  ۱يماران مبتال بھ اختالالت خونیاز ب يپرستار يمراقبت ھا : نوان برنامھع     

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۷: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

و  یبــــا آنــــاتوم ییآشــــنا

 ساز ستم خونیس يولوژیزیف

  یبات خونیو ترک

 ساز ستم خونیس يولوژیزیو ف یبر آناتوم يمرور 

 يستم هماتولوژیساختار و عملکرد س 

  يستم هماتولوژیک در سیو تقش هر  یخون  يخون و اجزا 

 تها) یتروسیقرمز(ار يگلبولها 

 تها)ید(لوکوسیسف يگلبولها 

 تها)یپالکت ها (ترومبوس 

 قهیدق 30

ـ  یآشنائ سـالمت و   یبا بررس

ــارز ــا یابی ــیتشخ يه و  یص

 جیر نتایتفس

  یت سالمت در اختالالت خونیوضع یو بررس یخچه سالمتیتار 

ر ینغز استخوان ) و تفس یوپسیمتداول  خون و ب یصیشات تشخیآزما 

 ج آنهاینتا

  

1  

بـت  قستاران بـا مرا پر یآشنائ

 یماران با اختالالت خـون یاز ب

 میربدخیغ

  یکم خون 

 : ها  یکم خون يطبقه بند 

 يماریب  -فقر آهن یت (کم خونیتروسید اریبا کاهش تول یکم خون 

 ک)یمگالو بالست –ک یاپالست-يویکل

 G6PDما،  کمبود  یتاالسم–کل سل یک( سیتیهمول يها یکم خون 

 یهموکروماتوز ارث-یمنیک ایتیهمول ی،کمخون

 یدر اتواع  کم خون یصیتشخ يافته هایو  ینی،  تظاهرات بال یبررس 

 در زنان و مردان یع کم خونیعلل شا 

   یدر انواع کم خون یاقدامات درمان 

 یدر انواع کم خون يو مداخالت پرستار يپرستار يص ها یتشخ 

 مراقبت در منزل يارتقا يمار برایآموزش ب 

  يمالحظات سالمند 

 قهیدق 90

 یبــا اخــتالالت خــون یآشــنائ

 گریم دیربد خیغ

 م یر بد خیغ  یاختالالت خون 

 یلنفوپن-ینوتروپن-یتمیسا یپل 

 دهنده  يزیاختالالت خونر 

پورپورا و - یتوپنیترومبوس -یص پالکتیه  و نقایتوز ثانویترومبو س  

 یلیهموف--انواع آن 

  یاکتساب ياختالالت انعقاد 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   

  
مراقبت ھاي پرستاري از بیماران مبتال بھ اختالالت  ادامھ نوان برنامھ: ع     

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۷كد:                             ۱يخون

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

عوارض ناشی از درمان با داروهاي - Kکمبوذ ویتامین -بیماري کبدي   

 )DIC( -ضد انعقادي 

کمبود آنتی -تئین خونافزایش هموسیس -اختالالت ترومبولیتیک  

 ترومبین

  Sکمبود پروتئین  -Cکمبود ویتامین -  

 ترومبوفیلی اکتسابی 

  

 

آشنائی با مراقبت از بیمـاران  

 مبتال به نئوپالسم خونی

 لوسمی 

 لنفوما (هوچکینی و غیر هوچکینی) 

 مراقبتها ي پرستاري  و آموزش به بیمار 

  

 دقیقه 30

روشـهاي درمـانی   آشنائی بـا  

 اختالالت خونیدر 

 

 روشهاي درمانی در اختالالت خونی 

 برداشتن طحال 

 )apheresisدرمان با استفاده از جدا سازي اجزاي خون( 

 پیوند سلولهاي بنیادي هماتو پوئتیک 

 فلبوتومی درمانی 

 درمان با اجزاي  خون و فراورده هاي خاص 

 

 دقیقه 30
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                              ھاي گوش بیماريدر  يپرستار : عنوان برنامھ    
 ۳۳۱۱۱۰۱۷۸: كد

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

هاي گـوش   بیماريبا   یآشنائ
 درمـــان وخـــارجی ومیـــانی، 

 مربوط يپرستارمراقبت هاي 
 

  هاي گوش خارجی  انواع بیماري •

 عفونت هاي گوش خارجی •

 هاي پیشگیري وآموزش درمورد عفونت هاي گوش خارجی راه •

 طریقه درمان سرومن درگوش خارجی  •

 درگوش خارجی   طریقه خارج کردن اجسام خارجی •

 شستشوي کانال خارجی گوش  •

 

2  

،   یانیــمهــاي گــوش  بیمــاري
 درمان و مراقبت هاي مربوط

 

 هاي گوش میانی  انواع بیماري •

 عفونت هاي حادومزمن گوش میانی •

 هاي درمان ومراقبت هاي پرستاري درعفونت گوش میانی راه •

 انواع تیمپا نوپالستی  •

 تعریف ماستوئیدیت   •

 عالئم وعوارض ماستوئیدیت  •

 مراقبت هاي پرستاري بعدازعمل جراحی ماستوئیدکتومی   درمان و      
 

5/1  

هــاي گــوش داخلــی ،  بیمــاري
 درمان و مراقبت هاي مربوط

 

 هاي گوش داخلی   انواع بیماري

 بیماري حرکت     •

 شیوع واپیدمیولوژي بیماري منیر   •

 عالئم اختصاصی بیماري منیر  •

 هاي تشخیصی بیماري منیر تست   •

 بیماري منیردرمان طبی وجراحی   •

 البیرنتیت    •

 عالئم ودرمان البیرنتیت    •

 وستیبولرنورتیت    •

 اکاسیت نوروما (تومورعصب هشتم)   •

 اثرداروهاي اتوتوکسیک برگوش   •
 

5/1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                            ينائیھا و اختالالت ب يماریدر ب يپرستار: عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۷۹: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

با نحوه آماده سازي و  یآشنائ
مراقبــت هــاي بعــد از اقــدامات 

 تشخیصی چشم 
 

مربـوط بـه    يهـا  يمروري بر آناتومی و فیزیولوژي چشم   و بیمـار   
 پلک
 نحوه آماده سازي و مراقبت هاي بعد از اقدامات تشخیصی چشم  •
 مربوط به پلک   يها يعالئم بیمار •
 درمان و مراقبت از آن  يروش ها •

 کاتاراکت  وگلوکوم    •

o يماریعالئم ب 
o درمان و مراقبت از آن  يروش ها 

 کیه  یمربوط به ش يها يبیمار •

o مربوط به شبکیه  يها يعالئم بیمار 
o درمان و مراقبت از آن  يروش ها 

 ابت یاز د یناش ینوپاتیرت •

o يپرستار يو مراقبت ها  یر درمانیتداب 
 کیستمیس يها يماریپاسخ به ب یتظاهرات چشم •
 یچشم يعفونت ها •
 یمورد استفاده در اختالالت چشم يدارو ها •
 چشم يها یدر جراح يپرستار يمراقبت ها •

 

5  

 
 

                                                             ينیج حلق و بیاختالالت رادر  يپرستار : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۰: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ج حلـق  یبا اختالالت را یآشنائ
 ینیو ب

 ینیبه ب طصدمات مربو •
 ینیپ بیپول •
  ینیانحراف ب •
 خون دماغ  •

 نوس هایالتهاب لوزه ها و س •
 تیفارنژ •
 مشکالت مربوط به حنجره •

 ز حنجرهیپارال •
 نجرهحادم و التهاب  •
 حنجرهاسپاسم  •
 تومور حنجره •
  یعمل الرنگکتوم •

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 یقبل و بعد از جراح يمراقبت ها •

  
                                                              ھا يو نوتوان ھا  تیمعلولدر  يپرستار : عنوان برنامھ 

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۱: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 ها یها/باز توان ینو توان ها و شناخت انواع معلولیت • ت ها  یبا انواع معلول یآشنائ

 هاي ژنتیک  معلولیت •

 هاي ژنتیک  افزایش معلولیتعوامل  •

 هاي ژنتیک  یتلانواع معلو •

 هاي اکتسابی  معلولیت •

 هاي اکتسابی  علل معلولیت •

 هاي اکتسابی  انواع معلولیت •

 ) Paraplasiaفلج دوپا( •

 )Tetraplasiaفلج تمام بدن یاگردن به پائین ( •
 ) Autonomic paraplasiaفلج اتونومیک ( •

 ن یدر معلول تجهیزات وامکانات وکاربردآنها •

 

5/2  

ــنائ ــا  یآش ــکالت  ب ــواع مش ان
 و نقش پرستار معلولین 

 

 انواع مشکالت معلولین  •

 علل ایجادزخم بستردرمعلولین فلج  •

 زخم بستر هاي پیشگیري از راه •

 هاي سطحی وعمقی درمعلولین فلج  علل سوختگی •

هاي سطحی وعمقی درمعلولین  هاي جلوگیري ازسوختگی راه •
 فلج 

 مدفوع درمعلولین فلج  وادرار مکانیزم ناتوانی درنگهداري  •

 مدفوع درمعلولین فلج  و نحوه مقابله باناتوانی درادرار •

 علل ایجادعفونت درمعلولین فلج  •

 هاي جلوگیري ازعفونت  راه •

 نحوه رویارویی بامشکالت جنسی درمعلولین جسمی  •
 مشکالت روحی وروانی معلولین  •

 هاي پیشگیري ورویارویی بامشکالت روحی درمعلولین  راه •

 دوم وسوم)  –هاي پیشگیري ازمعلولیت (سطح اول  راه •
 نی، کنترل و آموزش و مراقبت از معلوليریشگینقش پرستار در پ •

 

5/2  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                                        نیگزیطب مکمل و جاپرستار و  : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۲: كد

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ن یگزیخچه استفاده از طب مکمل و جـا یطرح درس، تار یمعرف • نیگزیطب مکمل و جا
 ان  یدر درمان مددجو

طب مکمل  ين و طبقه بندیگزیف طب مکمل وجایفلسفه و تعار •
 نیگزیو جا

 ج طب مکمل و نقش پرستار در آنهایرا يستم هایس •
 يو معنو ی، جسمیذهن يکاربرد درمان ها •
 یست شناسیبر ز یمبتن يدرمان ها •
 يمداخله ا يدرمان ها •
 یدرمان يانرژ •

 

5  

 
 

                                                        اورژانس يدر بخش ھا يپرستار مدیریت : عنوان برنامھ

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۳: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در  يبا اصول پرسـتار  یآشنائ
  اورژانس يبخش ها

 

 آن يت هایاورژانس و فعال يپرستار يطه  هایح •
 اورژانس  يمشکالت مربوط به پرستار •
 ره مراقبت ها یاورژانس و زنج يپرستار •

 اورژانس  ياصول و ضوابط مراقبت ها •
 ساختار بخش اورژانس  •

 اورژانس ات پرستاران بخشیخصوص •

 اورژانس يزات  بخش هایتجه •

 ا یدر حوادث و بال یمارستانیب یآمادگ •

 کارکنان اورژانس يبرا یآموزش  يها ضرورت •

o سالمت یبررس 

o مار/مصدوم و خانواده آنانیارتباط با ب يها مهارت 

o يساز کنترل درد  و کاهش استرس و آرام  
o اصول  انتقال خبر ناگوار 

o CPR شرفتهیو پ یمقدمات 

o نگ همه جانبه یتوریمان 

o زات اورژانس  یکاربرد دارو ها و تجه 

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                             مربوط يو بحران ھا يعیطب يایبال :عنوان برنامھ    

  ۳۳۱۱۱۰۱۸۴: كد

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ بـا بال  یآشنائ ـ یطب يای و  یع
 مربوط يبحران ها

 :  یعیطب يایبال •

o   مربوط يو  بحران هازلزله 

o  مربوط يو بحران ها لیس 

o مربوط يو بحران ها صاعقه 

o مربوط يو بحران ها نیرانش زم 

o  ر مترقبه یا و حودث غینقش پرستاران در بال : 

   ت  و آموزش یریمد -مراقبت 

 

5  

 
 
 
 

ـــھ     ـــوان برنام ـــبال : عن ـــا يای ـــران ھ ـــاور زاد و بح ـــوط يفن                                                             مرب

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۵: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

فنـاور زاد  و   يایبا بال یآشنائ
 مربوط يبحران ها

  : فناورزاد  يایبال •
 مربوط يو بحران ها ییایمیحوادث ش •

 مربوط يو بحران ها کیولوژیب حوادث  •

 مربوط يو بحران ها يهسته ا حوادث  •

 مربوط يبحران ها انفجار و حوادث  •

 ن حوادثین ایمراقبت در مصدوم  •

o  ت و آموزشیریمد –مراقبت 

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
بھ یا و حوادث غیت ھا و بالیدر فور ياصول پرستار : عنوان برنامھ ر مترق

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۶: كد                        )۱(

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در  يبا  اصول پرستار یآشنائ
ر یا و حوادث غیت ها و بالیفور

 )1( مترقبه

 ایبحران در حوادث و بال مراحل مقابله با  •
 ا  یدر بال یواژه شناس   •
 ICSحادثه در  یستم فرماندهیس •
 اژ  یتر يستم هایف تریاژ و انواع سیتعر •

o ستم یسSTART   
o ستم یسESI 

 ایدر حوادث و بال یمارستانیش بیاژ پیتر •
 مارستان  یو درون ب یمارستانیش بیاژ پین تریتفاوت ب •
 اقدامات الزم براي بیماران ومصدومین قبل ازبیمارستان   •

 

5  
. 

 

 

 

بھ یا و حوادث غیت ھا و بالیدر فور ياصول پرستار : عنوان برنامھ ر مترق

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۷: كد                         )۲(

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

در  يبا  اصول پرستار یآشنائ
ر یا و حوادث غیت ها و بالیفور

 )2( مترقبه

 وه کاربرد آنیزات نجات و شیل و تجهیت وسایاهم •
 اب و نحوه کاربرد آنیل زنده یوسا •
 وفان، بهمن تل، زلزله، یس  يبحران ها يها یژگیو •

o اثرات آنها بر سالمت، امداد و  یمنیا  
o مربوطه يبحرانها ن یمراقبت در مصدوم  

،  یکیولوژیو ب ییایمیش ين بحران هایاداره  مصدوم  يها یژگیو •
 و جنگ و انفجار   يهسته ا

 ط یمح یزدائ یآلودگ يها روش •

 ایاز بحران و بال یناش یمشکالت روان •
 نیمصدوم یو درمان مشکالت روان يریشگیدر پ ينقش پرستار •
 یو قانون یمالحظات اخالق •

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ت ھا ،حوادث و یدر فور  يپرستار ياقدامات و مراقبت ھا : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۸: كد                     )۳( ایبال

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــدامات و   یآشــ ــا اقــ بــ
در   يپرســـتار يهـــا مراقبــت 

 ایت ها ، حوادث و بالیفور

 در انواع شوك یاورژانس يپرستار يمراقبت ها •

    یسرم درمان •
 شرفتهیپایه  و پ يویر یاء قلبیاح •
 و ضربه به سر یدر صدمات نخاع یاورژانس يپرستار يمراقبت ها •

 ی(قفسه سها  یب ها و شکستگیدرآس یاورژانس يپرستار يمراقبت ها  •
 ، اندام ها  و جمجمه)

o بانداژ وحرکت نمودن عضو ، پانسمان  یب 
، امداد و نجات در یمنی، حوادث  زمان جنگ،ايزیکنترل خونر يها روش •

 یعیطب يایبال
 شگاهیآزما يه نمونه هایته •

 ماران  یانتقال ب •

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                                               ھیاول يھا و کمک يپرستار : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۸۹: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

   يبــا اقــدامات پرســتار یآشــنائ
  ی، غرق شدگ یخفگ يت ها یفور

  ی، غرق شدگ یت ها در خفگیفور •
o در کودکان و بزرگساالن یور خارج کردن جسم خارجنما 

 در مصدوم غرق شده یمقدمات يایروش اح •

 

1  

 يبا اقـدامات پرسـتار   یآشنائ
ــدر گز ــموم یدگی ــا و مس ت یه

   یائیمیش يها

 ها دوت یها، و آنت یدگیدر گز يپرستار يمراقبت ها •

 ت ها یدر مسموم يپرستار يمراقبت ها •

 ، گاز   ی، خوراک یائیمیش يت هایدر مسموم ها دوت یآنت  •

 

 قهیقد 30

 يت هـــایـــبـــا فور یآشـــنائ
 کیمتابول

 : کیمتابول يت هایفور •

  یسمیپوگلیه •
 دوز و درمان یکتو اس •

 دوز و آلکالوزیاس •

    يه پرستاریاول يکمک ها  •

 

1 

 يپرســـتار يمراقبـــت هـــا 
 يهـــا بیدر  آســـ یاورژانســـ

 یطیاز عوامل مح یناش
 

 در  یو درمان يریشگیعلل و اقدامات پ •
o یگرما زدگ  
o یسرمازدگ 
o یبرق گرفتگ 

 

1  

 يبــا  مراقبــت هــا   یآشــنائ
ـ  يپرستار در ورود  یاورژانس

به چشم، گوش،  یاجسام خارج
 ینیحلق و ب

 

 نحوه بررسی وروداجسام خارجی به چشم ، گوش وبینی   •
 اقدامات اولیه هنگام وروداجسام خارجی به چشم ، گوش وبینی   •

 قهیقد 30

 يبــا  مراقبــت هــا   یآشــنائ
ــتار ــ يپرســ در  یاورژانســ

 ها   یسوختگ

ــوختگی   • ــام س ــه هنگ ــدامات اولی ــاز    اق ــیدو ب ــیمیایی بااس ــاي ش ه
 وسوختگی توسط نور  

 
 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                    )پرستاري در بیماران تروما عنوان برنامھ:      

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۰كد:             

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 انواع آنو تروما مفهوم  • آشنائی با انواع تروما  

 و پاسخ بدن  مکانیزم آسیب •
 ارزیابی اولیه و ثانویه بیماران ترومایی •
 تریاژ بیمارستانی در بیماران ترومایی •

 

5 

آشنائی با مراقبتهـا پرسـتاري   
 در برخورد با بیماران ترومائی   

 نحوه برخورد با بیماران ترومایی با صدمات نخاعی  •
 بیماران صدمات نخاعیبرخورد با  -ارزیابی اولیه و ثانویه •
 هاي بافت نرم)  مواجهه با عوارض خطرناك تروماها (آسیب •

 مواجهه با عوارض خطرناك تروماها (خونریزي و شوك) •

 نا خواسته و حفط ایمنی مصدوم/بیمارپیشگیري  از آسیب هاي  •

 آموزش به بیمار  •

 

5 

 

 

 

                                                                                    ت ھایدر مسموم يپرستار : عنوان برنامھ   

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۱: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يبـــا مراقبـــت هـــا یئآشـــنا
 ت هایدر مسموم يپرستار

 آنها یاختصاص يم و نشانه هایع و عالیشا يت هایمسموم •

o ها وآنتی دوت-استنشاقی-تزریقی–خوراکی 

o ها  دوت یها و آنت یدگیگز 

 مرتبط با هرکدام  يفور ياقدامات پرستار •
  یمارستانیش بیاقدامات پ •
 یمارستانیاقدامات درون ب •

 

5 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                                            رشد و تکامل کودکات یکل : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۲: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

رشـد و   يها يبا تئور یآشنائ
 تکامل

، ی، جنسـ یرشـد و تکامـل (اجتمـاع     يات رشد و تکامل،  تئوري هایکل
 یتا نوجوان ي) از دوره نوزادیشناخت

 رشد، يبا چارت ها ییآشنا
و تسـت آدمـک      DDST ،ASQغربـالگري تکامـل کـودك،     يابزارهـا 

 م خانوادهیرسناف، تست تیگود
 

3  

ـ یبا اهم یآشنائ ر مـادرو  یت ش
  یلیه تکمیکاربرد تغذ

 کیبروز کول : یلیه تکمیرمادر، شروع تغذیت شیاهم  و يرخواریش
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

                                  ين مختلف کودکیدر سن سالمت يرشد و تکامل و ارتقا : عنوان برنامھ       

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۳: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــا  یآش ــل و ب ــد و تکام رش
ــا ــالمت يارتقـ ــن سـ ن یدر سـ

 یمختلف کودک

 در گروه جیرا یسالمت و مسائل بهداشت يرشد و تکامل و ارتقا •
سن  –خردسال  -کودك نوپا-رخواری(ش: مختلف یسن يها

 ) یمدرسه  و نوجوان
 ن مختلفیبر رشد و تکامل کودك در سن ينقش باز •

 ن مختلف یکودك در سن يه ایتغذ ياز هاین •
 از ان يریشگیه در کودکان و پی،سوء تغذ •

   )سوء رفتار با کودك (کودك آزاري، سوءدرمان •

 از آنها يریشگیو پن مختلف یع در کودکان سنیحوادث شا •

 

5 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                            ن مختلفیکودکان در سن يختالالت رفتارا :عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۴: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــا  ــنائی ب ــه  آش ــکالت تغذی مش
 نوپائی و پیش دبستانی 

   : یش دبستانیو پ ییه دوران نوپایمشکالت تغذ •
 ییاشتها یبوست، بی)، يریفقر آهن (کودك ش یآنم •

 

2 

نو  يبا اختالالت رفتار یآشنائ
 پائی 

 :  یینوپا •
 يکـودك، لجبـاز   ياضطراب جدایی در کودکان،  خلـق و خـو   •

انضــباط و  محــدودیت بــراي کــودك،    ي،پرخاشــگري، اجــرا
دن، مکیدن انگشت، استفاده از یسندرم کودك لوس،  ناخن جو

 پستانک آموزش توالت رفتن

 

2 

آشـنائی بــا اخـتالالت رفتــاري   
کودکــــــــان در ســــــــنین 

 دبستانی  پیش

  : سال) 6تا  3( یش دبستانیپ •
 خواب در کودکان و مشکالت مربوط به آن  •
، يشـب ادرار  : یرفتن، مشـکالت بهداشـت   ییآموزش دستشو •

 ،  بی اختیاري مدفوعيروز ادرار

 

1 

 
 
 
 

                                                                             اختالالت رشد در کودکان : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۵: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با اخـتالالت رشـد در   

 ودکان ک

 )FTTنارسایی رشد ( •
 اسکوروي، راشی تیسم،  کمبود سایر ریز مغذي ها  •

 حوادث در کودکان و آموزش هایی براي جامعه  •
 رفتار با کودك ؤس •

کـم تـوجهی و   ، )ADHD(شناخت کودك مبتال بـه بـیش فعـالی    •
 آموزش به خانواده

شــناخت کــودك مبــتال بــه اخــتالالت نافــذ رشــدي؛ اوتیســم و  •
 خانوادهموزش به آ

 

5 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                                                     ع در کودکانیشا يت ھایمسموم : نوان برنامھع      

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۶: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 يت هـا یبـا مسـموم   یآشنائ
 ع در کودکانیشا

  یبلع مواد سم •
o یخواب آلودگ یسمیپوگلیع (هیعالئم شا( 
o یو مراقبت یاقدامات  درمان  

 – یت اورژانس (راه هوائیت وضعیتثب •
 تنفس و گردش خون)

 : ترین مواد براي کودکی که از نظر جثه کوچک است سمی •

o يدارو ها-فشار خون   يدارو ها  -ها یضد افسردگ -آهن 
 یعروق -یقلب

o ضد تشنج ها -الت ها یسیسال 

 سال 6ر یج و قابل دسترس  کودکان زیرا یمواد سم •

o مسکن ها -نده یمواد شو- یشیمواد آرا 

o ن ها یتامیو-آفت کش ها 

o ن هایستامیه یآنت 

 

2  

آشنائی با اقـدامات درمـانی   
 در اورژانسهی کودکان

 آزمایشگاهیارزیابی هاي  •

 درمان مسمومیت ها •

o شستشوي معده 

o   در هیپو گلیسمی25%  و 10دکستروز % 

o الوکسان  در مسمومست با مواد مخدرنا 

o  زغال فعال شده 

o مسهل ها و شستشوي تمام روده 

o همودیالیز و قلیائی کردن ادرار 

o  مراقبت هاي حمایتی 

1 

ــاي   ــا مراقبتهـ ــنائی ابـ آشـ
ــهاي   ــتاري در اورژانس پرس

 دکانوک

 مراقبت هاي پرستاري  در اورژانس  •

o   حفظ تنفس و همودینامیک 

o تهیه یک خط وریدي 

o  مانیتورینگ  بیمار/کودك 

o کاهش استرس کودك و  خانواده 

o  و خانواده  کودك آموزش به 

 

2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
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                                                      کودکـــان پرســـتاري در اخـــتالالت قلـــب و عـــروق عنـــوان برنامـــھ:      

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۷كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــتاري در   ــا پرسـ ــنائی بـ آشـ
در  اخـــتالالت قلـــب و عـــروق

 کودکان

 اختالالت قلب و عروق:  •

o اختالالت سرشتی 

o اختالالت اکتسابی 

 کودك مبتالدر یند پرستاري آسیانوتیک  و فر سرشتیبیماري ها  •

o پرستاري در اختالالت سرشتی قلب و عروق  
 یند پرستاري کودك مبتالآبیماري نارسایی احتقانی قلب و فر •

o پرستاري در اختالالت اکتسابی قلب و عروق  
 یند پرستاري کودك مبتالآکی و فرابیماري کاواز •

 آموزش به مادر کودك مبتال به بیماري سرشتی قلب •

 

5/2  

 
 

 

 

ـــھ:      ـــوان برنام ـــا عن ـــاري ھ ـــتاري در بیم ـــيپرس ـــان ي  تنفس                                                          کودک

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۸كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــتاري در    ــا پرسـ ــنائی بـ آشـ
ــاري ــتم   بیم ــایع سیس ــاي ش ه

 تنفس کودکان

 یند پرستاري از کودك مبتال  آبیماري  پنومونی و فر •

 یند پرستاري از کودك مبتال  آبرونشیولیت و فربیماري  •

 یند پرستاري از کودك مبتال  آبیماري  کروپ و فر •
 یند پرستاري از کودك مبتال    آبیماري  آسم  و فر •

 مراقبت پرستاري در حمله آسم •
 یند پرستاري از کودك مبتال  آبیماري فیبروز کیستیک و فر •

 

2 

ـ   وش آشنائی با پرسـتاري در گ
 کودکانو حلق و بینی 

 ،بیماري  اوتیت میانی •
 عالئم بالینی، روش تشخیص و درمان   •

 راههاي پیشگیري از اوتیت میانی •

 مراقبت هاي پرستاري در اوتیت میانی •

 

1  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
                                     ) مفــاھیم کلــی۱پرســتاري در مشــکالت رایــج کودکــان ( :عنــوان برنامــھ  

 ۳۳۱۱۱۰۱۹۹كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با مفاهیم کلی مـرتبط  
 هاي مراقبتی کودکان با روش

 مشکالت کودك بیمار طی بستري شدن  •
 دهاتاثیر  بستري شدن کودك  در خانو •

 کدهاي اخالقی در پرستاري کودکان •
یند پرستاري براي یک کودك هنگام بستري شدن و هنگام آفر •

 زلنیص و مراقبت در  مختر
 هاي تشخیص و درمان روش •
 هاي درمانی:  هاي الزم براي انجام روش حمایت •

o  ، آمادگی جسمی و روانی، رعایت ایمنی ،استفاده از بازي
 غذیهارزیابی درد ، دفع روده اي و ت

5/2  

آشــنائی بــا مراقبــت خــانواده 
محــور از کــودك مبــتال بــه    

 مـزمن و معلولیـت  ي اه بیماري
 ها   

 مشکالت کودك مبتال به بیماري مزمن •
 هاي درمانی کودك مبتال به بیماري مزمن روش •
 تدابیر پرستاري درکودك مبتال به بیماري مزمن  •

 هاي کودکان و مراقبت هاي پرستاري معلولیت •

 کودكمراقبت از کودك در حال احتضار و خانواده  •

5/2 

 

 

                                                              )۲( ج کودکانیدر مشکالت را يپرستار : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۰: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــکالت را یآش ــا مش ــب ج ی
 کودکان

 در رفتگی سرشتی لگن با مشکالت نوزاد •
 هاي درمانی الزم جهت نوزاد پا چماقی روش •
 شکاف لب و شکاف کام با نوزاد تدابیر پرستاري •

1  

ــنائ ــکالت را یآش ــا مش ــب ج ی
 کودکان

 آترزي و فیستول مري و نايبا مشکالت نوزاد  •
 هاي درمانی الزم جهت نوزاد داراي ناهنجاري آنورکتال روش •
 آشنایی با تدابیر پرستاري نوزاد با آمفالوسل، هرنی دیافراگم •

1  

ــنائ ــکالت را یآش ــا مش ــب ج ی
 کودکان

 نوزاد با هیدروسلمشکالت  •

هاي درمانی الزم جهت نوزاد داراي  آشنایی با روش •
 کریپتورکیدیسم

 تدابیر پرستاري نوزاد با هیپوسپادیاس،اپیسپادیاس •

 مشکالت نوزاد با اکستروفی مثانه و دوجنسی •

1  

مشـکالت متابولیـک   با یآشنائ
 نوزادان سالم

 هیپوتیروئیدیسم سرشتی با  مشکالت نوزاد •
 فنیل کتونوريمبتال به هاي درمانی الزم جهت نوزاد  روش •
 گاالکتوزومی مبتال به  آشنایی با تدابیر پرستاري نوزاد •

2  

206 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
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              )                                                   ۳( پرستاري در مشکالت رایج کودکان عنوان برنامھ:      

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۱كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنایی با  مشـکالت نـوزادان   
 پرخطر

 در  سپسیس   یو مراقبت یدرمان يها روش •
الزم در نوزاد با انتروکولیت  یهاي درمانی  و مراقبت روش •

 نکروزان
 و  پرستاري نوزاد با تشنج هاي نوزادي یدرمان يها روش •
 حاد  یسترس تنفسید •

 

1  

آشنایی با  مشـکالت نـوزادان   
 پرخطر

اخـــتالالت عفـــونی منونوکلئـــوز عفـــونی، ســـرخجه، رزوئـــوال،       •
 اوریون،ایدز،مخملک، آبله مرغان

 

2 

آشنایی با  مشـکالت نـوزادان   
 پرخطر

 

 اختالالت عفونی ، مننژیت، آنسفالیت •
 

2 

 
  

                                         کودکان يھا تیدر اختالالت آب و الكترول يپرستار : عنوان برنامھ    

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۲: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــتار  یآشـ ــا پرسـ در  يبـ
 يهـا  تیاختالالت آب و الکترول

 کودکان

 ت در کودکان یاختالالت آب و الکترول •

 جاد کننده یو عوامل ا  ون ، عالئمیدراتاسیانواع ده •

o  اسهال 

o  استفراغ 
 ون در کودکانیدراتاسیاصالح ده يها روش •

 ير پرستاریها و تداب و درمان یمسائل مربوط به کودکان اسهال •
 مربوط

 يها و مراقبت ها مسائل مربوط به کودکان با استفراغ ، درمان •
 مربوط يپرستار

 

5  
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ـــھ      ـــوان برنام ـــتار : عن ـــتالالت در يپرس ـــبیساخ ـــتم عص ـــان يس                                                   در کودک

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۳: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

اخـتالالت  در يپرستار یآشنائ
 در کودکان یعصبستم یس

 مبتال به صرعدر کودکان  يو پرستار یدرمان يمراقبت ها •
در  يمربوط به فلج مغز ير پرستاریو تداب یدرمان يها روش •

 کودکان 

2  

در تشـنج   يبا پرستار یآشنائ
 کودکان

 تشنج مفهوم  •

 انواع تشنج  يدسته بند •
 انواع تشنج  يولوژیات •

 تشنج  يولوژیزیاتوفپ •
 انواع تشنج  ینیرات بالھتظا •
 درمان انواع تشنج  •

 الزم در تشنج  ياھ و آموزش يپرستار ياھ مراقبت •

 از تب یتشنج ناش •
 

3 

 
 

ــھ    ــوان برنام ــتار : عن ــاریدر ب يپرس ــا يم ــ يھ ــکل-يکودکان(گوارش                                            )يوی

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۴: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

سـتم  یبـا اخـتالالت س   یآشنائ
 گوارش

 مربوطه يو مراقبتها  يانواع آترز •

 مربوط يرشپرونگ و مراقبت هایه يماریب •
 مربوط ير پرستاریگاستروازوفاژ و تدابفالکس یر •
 مربوط ير پرستاریون، و تدابیاستیانواژ  •

 )ی(قبل و بعد از عمل جراح مربوط ير پرستاریلور، و تدابیپ یتنگ •
 مربوط يپرستار ياك و مراقبت هایسل  •

 

2  
 

ــنائ ــتار  یآشــ ــا پرســ  يبــ
ــتالالت ادراري و کل ــدراخ ه در ی

 کودکان

 هیو کل يدر اختالالت ادرار یصیاقدامات تشخ •
 از کودك مبتال  يند پرستاریآک و فریسندرم نفروت •

 از کودك مبتال  يند پرستاریآو فر يعفونت ادرار •

• ATN در کودکان 

 در کودکانز یالیدو همو یصفاقموارد استفاده و کاربرد  •

 در کودکان CRRTکاربرد  •

 از کودك مبتال يند پرستاریفالکس مثانه به حالب و فرایر •

 يادرار يجاد کننده عفونت هایعوامل ا •
 از عفونت ها  يریشگیدر پ يپرستار يمراقبت ها •

  یقبل و بعد از عمل جراح يپرستار يمراقبت ها •

2  
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   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 مراقبت در منزل يالزم برا يها آموزش •

 
                                                                 کودکان يدر اورژانس ھا يپرستار : عنوان برنامھ     

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۵: كد

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــنائ ــتار  یآشـ ــا پرسـ در  يبـ
ــا ــس هـ ــ ياورژانـ در  یداخلـ

 کودکان

 یبا جسم خارج ینفست يانسداد مجار •
 علل وعالئم و درمان  ،ت ها در کودکانیمسموم •

o یت غذائیمسموم  
o یائیت با مواد شمیمسموم  

 وط کودکان قس •

 در کودکان یسوختگ •

 ضربه سر •

 تشنج در کودکان •

 کودکان ينقش پرستار در اورژانس ها •

o از اورژانس ها يریشگیو پ ینیش بیپ 

o کودکان يدر اورژانس ها يمداخالت فور 

o  يریشگین درباره پیوالدبه آموزش  
o ط یبرخورد با اورژانس ها در مح ين برایآموزش والد

 یزندگ
o ه یآموزش اقدامات اولCPR ير حرفه ایژه  افراد غیو 

 

5/2  

ــنائ ــتار  یآشـ ــا پرسـ در  يبـ
 کودکان یجراح ياورژانس ها

 تصادفات   ياورژانس ها •

 ت یسیآپاند •

o  یصیعالئم و اقدامات تشخ  
 ضه یچرخش ب •

o یصیتشخ عالئم و اقدامات 
 یبعد از جراح يپرستار يمراقبت ها •

 

5/2  

 
 

 

 

 

 

 

 

209 
 



                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
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                                                                            در کودکان اختالالت خوني : نوان برنامھع     

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۶: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــونی   ــتالالت خ ــا اخ ــنایی ب آش

 کودکان

)و  يو انکولــوژ  ي( همــاتولوژ
 مربوطه ) يپرستار يمراقبتها

 کودك مبتال  يند پرستاریآفقرآهن و فر یکم خون •
 هاي مختلف بدن  ر تاالسمی روي سیستمیتاث •
 روش درمان تاالسمی  •
 آنانواع  و عالئم ،پورپورا  •
 درمان و مراقبت هاي پرستاري مربوط به کودك مبتال به پورپورا  •

 عالئم و انواع آن -لوسمی   •

 هاي درمان لوسمی  روش تشخیص و راه •
 لی هموفیلی و عالئم و روش تشخیص ودرمان هموفی •

 عوارض هموفیلی  •

 

5  

 

  )۱( يت اثر بخش در پرستاریریو مد يرھبر : عنوان برنامھ      

                            )در پرستاری سازماندھی –برنامھ ریزی  -(اصول مدیریت       

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۷: كد    

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشــنائی بــا اصــول و فراینــد 

 مدیریت خدمات پرستاري 

 اصول مدیریت  •

o تعاریف وتاریخچه مختصرتئوري هاي  مدیریت 

o  وظایف مدیرفرایند مدیریت  و 

1 

آشــنائی بــا اصــول و مبــانی 

 برنامه ریزي

 اصول ومبانی برنامه ریزي 

o  (استر اتژیک ، عملیاتی ) انواع برنامه 

2 

آشــنائی بــا اصــول و مبــانی 

 سازماندهی

 

آشنایی با روش هاي تقسـیم  

 کار در پرستاري

  اصول ومبانی سازماندهی •

o سازمان رسمی و غیر رسمی 

o صف ، ستاد ) مفاهیم ساماندهی ( قدرت ، 

o  تمرکز ، عدم تمرکز ، تقسیم کار واصول تفویض اختیاردر

 خدمات پرستاري  مزایا وموانع اصول تفویض اختیار

o   ( روش هاي تقسیم کار)برنامه تقسیم کار 

2 
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 )۲رھبري و مدیریت اثر بخش در پرستاري ( عنوان برنامھ:       

توسعھ و بھسازی  کارکنان  –استاندارد ھا  –تامین نیروی  انسانی   (       

 ۳۳۱۱۱۰۲۰۸كد:                          )پرستاری

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــی و    ــار گزین ــا ک ــنائی ب آش

تـــامین نیـــروي هـــاي  روش

 در خدمات پرستاري  انسانی

 تامین نیروي انسانی در خدمات پرستاري •

o  فرایند تامین نیرو 

o جلب نیرو و گزینش 

o مصاحبه و مشاوره 

1 

ــبه    ــاروش  محاس ــنائی ب آش

ــاز و   ــورد نیــ ــروي مــ نیــ

-استانداردهاي  نیـروي کـار   

 و مراقبت  پرستاري -عملکرد

 روشهاي  محاسبه نیروي انسانی مورد نیاز •

o  روش محاسبه وبرنامه ریزي نیروي  تمام وقت 

o روشهاس تقسیم کار ووظایف ،بین کارکنان 

براي عملکرد و مراقبت پرستاري روشها و منابع   ستانداردهاا •

 تدوین استانداردهاي پرستاري

2 

آشنائی با روشهاي توسعه و 

ــتاري و   ــادر پرس ــازي ک بهس

 کارکنان 

آموزش ، توسعه و بهسازي کادر پرستاري و اهمیت ان در  •

 توانمند سازي کارکنان  

 آموزش و پرورش نیروي انسانی •

o ضرورت فراگیري مادام العمر ،روش آموزش بزگساالن 

o انواع بهسازي ، آموزشهاي مداوم و ضمن خدمت 

o   وظایف مدیران پرستاري در توسعه و توانمند سازي

 کارکنان

2 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 
 )۳در خدمات پرستاری ( رھبری و مدیریت اثربخش       

ھدایت ورھبری ، انگیره سازی در کارکنان  پرستاری و  عنوان برنامھ:        

   ۳۳۱۱۱۰۲۰۹كد:                     تیم مراقبت

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشـنائی بــا اصـول رهبــري و   

 مدیریت خدمات پرستاري

 رهبري ومدیریت خدمات پرستاري   •

o  ورهبريتعریف هدایت و رهبري ،وجه تمایز مدیریت 

o اهداف و وظایف اساسی رهبر 

o  خصوصیات و ویژگی هاي رهبر 

o سبک ها و روش هاي رهبري در خدمات پرستاري 

2 

آشــــنائی پرســــتاران  بــــا 

ــایت  ــواع آن، رضـ انگیزش،انـ

شعلی و تعهد سازمانی اهمیت 

 آن در پرستاري

 ,اهمیت آن در هدایت کارکنان,انگیزش  •

 انواع انگیزه (درونی و بیرونی) •

 شغلی وتعهد سازمانیرضایت  •

 نیازهاي مازلو و انگیزش •

1 

ــا عوامــل مــوثر در   آشــنائی ب

 ایجاد انگیزه درکارکنان

 1 عوامل موثر در ایجاد انگیزش در کارکنان  •

آشنائی بـا راهکارهـاي ایجـاد    

 انگیزه 

 1 راهکارهاي ایجاد انگیزش در کارکنان  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۴در خدمات پرستاری ( رھبری و مدیریت اثربخش عنوان برنامھ:      
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
ــاط   (      ــش ارتب ــر بخ ــازماني اث ــدمات س ــدگان خ ــھ دھن ــین ارائ                                                     )ب

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۰كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ـ پرستاران با اهم یآشنائ ت و ی
بـا   سـازمانی ، ارتبـاط   یمبان

 یارکان ارتباط اجتماع

 اصول ارتباط و فرایند آن-تعریف ارتباط  •
 اهمیت ارتباط سازمانی درمدیریت خدمات  پرستاري  •
 انسانی –ارکان ارتباط اجتماعی  •

o نظریه نیاز و ارتباط موثر 
o  ارتباط اجتماعیویژگی هاي 
o کارکرد ارتباط اجتماعی 
o ش و کار آمدتباط اثر بخشیوه هاي ار 

1  

پرسـتاران بـا اصـول     یآشنائ
 یر کالمیو غ یارتباط  کالم

 و  مهارت پرسش و پاسخ

 غیر کالمی ) –انواع ارتباط  (کالمی  •
o مهارت خوب شنیدن 
o مهارت پرسش و پاسخ کارکرد گرا 
o  انسانینقش واژه ها و جمالت در روابط 

 

1  

ی پرسـتاران بـا مـوارد    آشنائ
تاثیر گذار بر ارتباط کالمی  و 

  غیر کالمی 

o  تفاوت بیان رك و راست و  صادقانه 
o صریح اللهجه یا کنایه 
o زبان معیار و فرا لهجه اي 
o شیوه بیان اخبار و حوادث نا خوشایند 
o شایعه 
o همدلی 
o راهکارهاي بهبود ارتباط موثردر خدمات پرستاري 

 

1 

آشنایی با جریان وشبکه هاي 
ارتبــــاطی واهمیــــت ان در  

 مدیریت خدمات پرستاري 

o  جریان هاي ارتباطی در سازمان 
o  شبکه هاي ارتباطی واهمیت ان در حل مشکالت سازمانی 
o  شبکه هاي اجتماعی در سازمان 

 

1 

 تعاریف قاطعیت در پرستاري  o آشنایی با قاطعیت  
o  وجه افتراق قاطعیت با پرخاشگري 

 

1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 )۵در خدمات پرستاری ( رھبری و مدیریت اثربخش عنوان برنامھ :      

ـــری در(       ـــمیم گی ـــکل و تص ـــل مش ـــول ح ـــدیریت  اص ـــتاری م                                                    )پرس

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۱كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با اصول حل مشـکل و  

 تصمیم گیري در پرستاري

 تعریف مشکل  

 اصول حل مشکل 

 گامهاي مشکل گشائی و تجریه و تحلیل مشکل 

 فرایند مشکل گشائی  

 

1 

 مهارتهاي  حل مشکل وتصمیم گیري  در خدمات پرستاري  آشنائی با مهارتهاي حل مشکل

 

1 

آشـــنائی بامهارتهـــاي تفکـــر 

 انتقادي 

 1 مهارت هاي تفکر انتقادي واهمیت  آن در خدمات پرستاري 

آشــنائی بــا تصــمیم گیــري و 

اســتراتژي هــاي آن ، وظــایف 

ــد  ــدیریت در فراینـــــ مـــــ

 گیري تصمیم

 تصمیم گیري و انواع تصمیمات    

 استرانژي تصمیم گیري 

 تصمیم گیري ریشه و شاخه  

 تصمیم گیري فردي و گروهی  

 وظایف  مدیریت  در فرایند تصمیم گیري 

  

1 

 مفهوم تغییر  و مدلهاي تغییر  

 علل  مقاومت در مقابل تغییر 

  

1 

آشنائی بـا بـا روش  بودجـه    

 بندي 

 (تنظیم بودجه)روش بودجه بندي  

 اهمیت بودجه بندي در مدیریت خدمات پرستاري واعتبار بخشی 

 انواع بودجه و بودجه بندي  براي نیروي انسانی  

  

1 
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                                                             ھاي مدون آموزش مداوم مجموعھ برنامھ
   رشتھ پرستاريویژه دانش آموختگان 

   
 )۶( يت اثر بخش در پرستاریریو مد يرھبر : نوان برنامھع          

ــــرل            ــــتاری) –(کنت ــــدیریت پرس ــــیابی در م ــــارت و ارزش                                                                    نظ

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۲: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی با اصول وروشهاي کنترل و 

 نظارت

 

 

 کنترل و نظارت  

 فرآیند کنترل و نظارت  

 عناصر اساسی سیستم کنترل، 

 حسابرسی مراقبت پرستاري –بهبود کیفیت  

 شاخص هاي کیفی واهمیت آن در اعتبار بخشی خدمات 

  

2 

با تاکید  واهداف اعتبار بخشی وایمنی بیمار معیارها ، اعتبار بخشی  اشنایی با مدل کیفی اعتبار بخشی 

 برجنبه هاي عملی وکاربردي اهداف

  

1 

ــیابی و    ــول ارزش ــا اص ــنائی ب آش

 اهمیت آن

  -ارزشیابی کارکنان  

 مفهوم ارزیابی و ارزشیابی 

 انواع ابزار ارزشیابی 

لزوم ارزشیابی عملکرد پرستاران و دیگر کارکنان سازمان (نظارت  

 بالینی)

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )۷و مدیریت اثر بخش در پرستاري (رھبري  عنوان برنامھ:         

ـــــا(        ـــــزارش دھ ـــــت و گ ـــــول ثب ـــــزارش نو يص ـــــیو گ                                                                       )يس

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۳كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  
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ــنائ ــت و    یآشـ ــول ثبـ ــا اصـ بـ

 یسیو گزارش نو یده گزارش
  یسیت گزارش نویاهم •
 یسیاهداف گزارش نو •

1  

  

ـ   ییآشنا ات گـزارش  یبـا خصوص
 حیصح

 ح یک گزارش  صحیات یخصوص •

 حیصح یو تلفن  یگزارش شفاه •
 

2 

 انواع گزارش   • با انواع گزارشپرستاران  ییآشنا

 یگزارش انتقال •
 یگزارش تلفن •
 صیگزارش ترح •
 مارستانیر مترقبه در بخش/بیگزارش حوادث غ •

ماران در بخشها یب یو روان يگزارش اختالالت رفتار •
 یروان يو بخشها يعاد

  CPRدر ثبت گزارش  ینکات اساس •
  یگزارش درد و دارو درمان •
 متداول ياز گزارش ها یینمونه ها •

 ک گزارش غلطیاز  ينمونه ا •

 برد یک گزارش که احتمال خطا را باال میاز  ينمونه ا •

 در ثبت گزارش یمشکالت بالقوه قانون •

 

2 
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 )۸رھبري و مدیریت اثر بخش در پرستاري ( عنوان برنامھ:          

ــــــــــار           ــــــــــی بیم ــــــــــر و ایمن ــــــــــدیریت خط                                                                                                       م

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۴كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی پرستاران با مدیریت خطر 
 در مراکز درمانی 

 تعریف مدیریت خطر •
 خطرات بالقوه در مراکز درمانی  •

o   هزینه هامیزان خطر و  -احتمال 

 احتمال)-شدت -خطر -تعاریف مرتبط با خطر (مخاطره •

 ضرورت  هاي مدیریت خطر در حوزه سالمت •
 روش هاي مدیریت خطر •

 

1  

آشنائی پرستاران با مدیریت خطر 
 در مراقبت سالمت 

 مدیریت خطر درمراقبت سالمت •

o و ارزیابی  -تجزیه و تحلیل -بررسی -شناسائی 

 رویکرد هاي مدیریت خطر •

o (آموختن از اشتباهات گذشته)  رویکرد واکنشی 

o  رویکرد بال درنگ  (جلوگیري از خطرات بالقوه تاثیر گذار بر
 خدمات در حال  ارائه)

 

1  

آشنائی پرستاران با فرآیند 
دیریت خطر م  

 مراحل  فرآیند مدیریت  خطر •

 منابع اطالعاتی براي شناسائی خطرات  •

 

1  

هاي  آشنائی پرستاران با آسیب
 ناخواسته و تدابیر حفاظتی 

 آسیب هاي نا خواسته •

 تدابیر حفاظتی •
o شناسائی منابع  و نیز  عوارض بالقوه یا قطعی 

o شناسائی تدابیر حفاظتی 

o برنامه ریزي براي تقویت تدابیر حفاظتی 

o شناسائی و استفاده از تدابیر حفاظتی 

 حادثه فرآیند تجزیه و تحلیل علت ریشه اي •

 موانع تحلیل علت ریشه اي حادثه •

 براي ایمنی بیمار WHOتوصیه هاي  •

 

2  
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                                                  )اعتبار بخشي بیمارستاني عنوان برنامھ:         

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۵كد:              

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

ــی و   ــار بخش ــا اعتب ــنائی ب آش
ــز   ــالینی در مراکـ ــت بـ حاکمیـ

 درمانی

 انواع ارزشیابی  •
 اعتباربخشی وانواع آن  مفهوم  •
 فواید اعتبار بخشی  •
 شاخص هاي اعتبار بخشی •
 مبانی و الزامات اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی •

 

5 

ــاتی    ــوه عملی ــا نح ــنائی ب آش
ــی   ــار بخشــ ــودن  اعتبــ نمــ

 بیمارستانی 

 آشنایی با اعتباربخشی بیمارستانی •
 اهداف اعتبار بخشی بیمارستان  •
 مستندات اعتباربخشی  •
 بهبود کیفیت •

 

5  
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                                                                         در مراکر درمانی بحران مدیریت عنوان برنامھ:     

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۶كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

پرســتاران بــا مفهــوم آشــنائی 
بحران و خصوصـیات و انـواع   

 آن

 مفهوم  بحران  •

 انواع بحران  •

 خصوصیات بحران •

o (حوادث و بالیا) مراحل زمانی وقوع بحران 

o فرآیند اقدامات(گام ها ) در زمان وقوع بحران 

 

2  

آشــنائی پرســتاران بــا مفهــوم 
ــاي   ــران، روش ه ــدیریت بح م
تشکیالتی  و سیستم عملیـاتی  

 قبل از بحران 

 مفهوم مدیریت بحران •

 مقابله با بحران •

o سیستم تشکیالتی و سازمانی  مدیریت بحران 

o برنامه ریزي 

o کاربرد بهینه از منابع 

o استفاده از تخصص هاي الزم 

o آموزش 

 م عملیاتی قبل از بحرانتسیس •

 

3  

آشــنائی پرســتاران بــا مفهــوم 
ــاي   ــران، روش ه ــدیریت بح م
تشکیالتی  و سیستم عملیـاتی  

 حین  بحران 

 سیستم عملیاتی حین بحران •

o مسئولیت رهبر و فرمانده سامانه 

o مسئولیت مدیر سامانه 

o مسئولیت بخش روابط عمومی 

o مسئولیت بخش حراست 

o  مسئولیت بخش عملیات و برنامه ریزي (مدیریت مراقبت هاي
 پرستاري)

o مسئولیت مدیر ارتباط 

o  مسئولیت سوپروایزر 

o مسئولیت سرپرستار بخش 

o مسئولیت  رئیس تیم پزشکی 

o واحد  -مسئولیت بخش پشتیبانی و خدماتی (واحد خدمات
 واحد حضور و غیاب)–نقلیه 

 

3  

آشــنائی پرســتاران بــا مفهــوم 
تریاژو اورژانس هاي رفتـاري  

 مصدوم پرخاشگر 

 رفتاري در بحران تریاژ و اورژانس هاي •

o  با مصدوم پرخاشگر ارتباط  توصیه ها براي 

 وظایف سازمان ها و نهاد ها در تامین مواد غذائی •

 اقدامات الزم درپایان بحران •
 

2  
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 سالمت و ایمنيعنوان برنامھ:       
                                                                شغلي

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۷كد:                          

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشنائی پرسـتاران بـا قـوانین    
 عمومی ایمنی 

 تعریف ایمنی و قوانین عمومی آن 
 هدف هاي  ایمنی  
اهمیت  توجه به ایمنی و  سالمت شغلی براي کارکنان و مراقبین  

 بهداشتی
 خطرات ایمنی  براي تمامی کارکنان 
 ایمنی دفاتر اداري و پشتیبانی 
 دستور العمل هاي ایمنی شبکه ها و تاسیسات برق 

1 

آشنائی پرستاران با مخـاطرات  
 بهداشتی محیط کار–ایمنی 

بیمارستان و راه هاي کنترل آن  در رایج بهداشتی -ایمنی مخاطرات 
 در: 

 پشتیبانی و اداري واحدهاي 
 مهندسی   -تاسیسات 
 رختشویخانه  
 آشپزخانه  
 CSR(CSSD) 
 داروخانه 
 رادیولوژي 
 فیزیوتراپی 
 آزمایشگاه 
 اورژانس 
 بستري بخش هاي 
 بخش هاي مراقبت ویژه 
 عمل اتاق 

1  

آشنائی پرستاران با پیشگیري 
 و کنترل بیماري هاي شغلی

 تعریف بیماري هاي شغلی 
 بیماري هاي شغلی در بیمارستان 
 بیماري ها ي ناشی از کار 
 بیماري ها ي مرتبط با کار 
 محدودیت هاي شغلی و مدیریت مشاغل درتماس با بیماري 
 براي کارکنان و نگهداري سوابق بهداشتیتشکیل پرونده بهداشتی  
 معاینات قبل از استخدام  و معاینات دوره اي 
 آموزش نکات ایمنی و بهداشت کارکنان 

1 

آشنائی پرستاران با مخـاطرات  
 شغلی

 مخاطرات عمومی حرفه پرستاري 
 و روانی  –ارگونومیکی  -بیولوژیکی -شیمیائی -مخاطرات فیزیکی 

1 

آشنائی پرسـتاران بـا وسـایل    
 حفاظت فردي 

 )PPEفردي ( حفاظت وسایل 
 انواع وسایل  حفاظت فردي 
 فردي حفاظت وسایل از استفاده اصول 

 

 دقیقه 30

 دقیقه 30 دستور العمل ها ي  اجرائی براي حفظ ایمنی و سالمت شغلی العمـل هــاي  آشـنائی بـا دسـتور    
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   حفظ ایمنی و سالمت شغلی

 

 

                                                                         بیمار حقوق و عقاید و ارزش ھا : برنامھعنوان      

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۸: كد

 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

پرسـتاران بـا اصـول     یآشنائ
 حاکم بر سازمان

 ارزش ها هیانیب سازمان و کاربرد بر حاکم اصول و ارزش ها •

 سازمان در

 

1  

ـ انیپرسـتاران بـا ب   یآشنائ ه ی
 سازمان يارزش ها

 سازمان ارزش هاي هیانیب اجزاي •
o مردم :  

 سازمان پوشش تحت تیجمع و مردم با رفتار نحوه 

o ندهایفرآ :  
 و ها ريیگ میتصم یچگونگ سازمان، اداره نحوه 

 شده ارائه خدمات

o سازمان عملکرد :  
 خدمات ارائه در سازمان تیمسئول به مربوط انتظارات 

 شده ارائه خدمات تیفیک و
 یسازمان فرهنگ و ارزش ها ییشناسا •
 مارستانیب در مارانیب و کارکنان فرهنگ یگوناگون •
 ارباب رجوعان  براي ینیارزش و ارزش آفر •

 

2  

پرستاران بـا منشـور    یآشنائ
 ماران و همراهانیحقوق ب

 رانیماران در ایمنشور حقوق ب •
 یاعتباربخش استانداردهاي بر مروري •

o مار و خانوادهیحقوق ب 

o مارینقش سازمان در احترام به حقوق ب :  
 عضو  يط اهدایمار در شرایاحترام به حقوق ب 

 حال احتضارمار در یب يمراقبت مطلوب برا 

 مار محتضریب ياز هایبر آوردن ن •

 ماریب يدرد یاز بیتوجه به ن  •

منزلت  و احترام و شان تیرعا و یراحت نیتام •
 ماریب

 ته اخالق یمنظم کم يبرگزار 

 ن منشور حقوق کارکنانیتدو 

 

2  
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ـــــــــھع     ـــــــــوان برنام ـــــــــتاری : ن ـــــــــک پرس                                                                                                                    انفورماتی

 ۳۳۱۱۱۰۲۱۹: كد

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

 آشنائی با  مفهوم انفورماتیک 
 و کاربرد آن در پرستاري

 مفهوم علم انفورماتیک •
 فورماتیک پرستاري اعداف ان •
 ابعاد تشکیل دهنده انفورماتیک : •

o فرایند پرستاري و اطالعات مرتبط با آن 
o مدیریت اطالعات پرستاري 
o سایر پردازش هاي اطالعاتی 

2 

آشنائی با کاربرد انفورماتیک 
 در پرستاري

 کاربرد نقش مراقبتی انفورماتیک پرستاري  •
 کاربرد نفش آموزشی انفورماتیک پرستاري •
 کاربرد نقش پژوهشی انفورماتیک پرستاري  •

2 

 پرستاري انفورماتیک اجراي موانع • 
 پرستاري انفورماتیک کردن اجرایی راهبرد •

1 

 
                                             مراقبـت  پرسـتاري از بیمـار در مراحـل پایـان زنـدگي عنوان برنامھ:     

 ۳۳۱۱۱۰۲۲۰كد: 

 زمان(ساعت) بایدھاي یادگیري اھداف آموزشي                                                                                                  

آشـــنائی بـــا مراقبـــت هـــاي 
ــال   ــار  در ح ــتاري در بیم پرس

 مرگ

 تعریف مرحله پایان زندگی   •
اهمیت مراقبت پرستاري در مرحله  پایان زندگی براي بیمار و  •

 خانواده 
 مراحل  اندوه (مراحل پنجگانه کوبلر راس) •
 هدف مراقبت هاي بیمار در مراحل پایان زندگی •
 برخورد با در د در بیمار درحال احتضار •
 بر خورد با  اختالالت لحظات پایانی بیمار در حال احتضار:  •

o تنگی نفس 
o تهوع و استفراغ 
o تب و عفونت 
o ادم ریه 
o اضطراب 
o هذیان 
o اختالالت متابولیکی 
o بی قراري 

 توجه به خواسته ها ونیاز هاي بیمار  •
 مراقبتهاي معنوي بیمار و خانواده  •
 تکریم  و احترام گذاشتن به بیمار •
 توجه و احترام به همراهان /بستگان بیمار  •

 

5/2 
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